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PORTA
ARIA Nº 00
01 /2021
Torna público
p
PROT
TOCOLO DE ORIENTA
AÇÃO À GES
STÃO
ESCOLA
AR PARA RETORNO ÀS AULAS
S PRESENC
CIAIS,
visando garantir me
edidas de segurança
s
sanitária para
a não
nação da doença COVID
D-19.
dissemin

A SE
ECRETÁRIA
A MUNICIP
PAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas
s
atribuições legais
s que
lhe confere
c
e,
CON
NSIDERAND
DO a nece
essidade em
m garantir medidas de
d seguran
nça sanitária no
retorrno às aulass presenciais;
CON
NSIDERAND
DO as conssequências geradas pe
ela contaminação do n
novo corona
avírus
(COV
VID-19) e pelo longo
o período de quaren
ntena viven
nciados po
or estudanttes e
serviidores da un
nidade de ensino;
e
CON
NSIDERAND
DO que pe
ermanecem as orienta
ações de distanciamen
nto social como
forma
a de não prromover a disseminaçã
d
ão do vírus;;
CON
NSIDERAND
DO a necesssidade em planejar aç
ções que asssegurem uma readapttação
e novvos aprendizados referentes aos cuidados à saúde indivvidual e coletiva;
CON
NSIDERAND
DO que toda
t
e qu
ualquer es
stratégia que
q
vise g
garantir a não
disse
eminação do
d vírus é fundamenta
al para o restabelecim
r
mento das rotinas na nova
norm
malidade;
CON
NSIDERAND
DO que a Secretaria
S
de Municipal de Educaçção conside
era necessá
ária a
criaçção de proto
ocolos que sirvam
s
com
mo manuais de orientaçção à preve
enção da do
oença
e à promoção
p
d saúde pú
da
ública no inttuito de esc
clarecer e preparar as e
escolas parra um
posssível e gradu
ual retorno às aulas;
CON
NSIDERAND
DO que um protoccolo tende
e a ame
enizar as incertezas
s de
proce
edimentos, visando pa
adrões de condutas
c
co
omportamen
ntais mais adequados
s para
toda comunidad
de escolar, que comp
preende estudantes, professores
p
s, funcionárrios e
pais;
RESOLVE:

Art. 1º. Torn
nar públicco PROT
TOCOLO DE ORIE
ENTAÇÃO
O À GES
STÃO
COLAR PA
ARA RETO
ORNO ÀS AULAS
A
PR
RESENCIA
AIS que de
eve servir como
c
ESC
parâ
âmetro a ser
s adapta
ado de accordo com
m a realidade de cada institu
uição
esco
olar, visand
do garantiir condição
o de segu
urança parra o convívio coletiv
vo do
amb
biente esco
olar.
Art. 2º. Deverá
á a equipe
e diretiva cumprir
c
oP
PROTOCO
OLO DE OR
RIENTAÇÃ
ÃO À
STÃO ESC
COLAR PA
ARA RETORNO ÀS AULAS
A
PR
RESENCIAIS;
GES
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Art. 3º.Orienttar a eq
quipe esccolar, resp
ponsabiliza
ando e ressaltand
do a
ortância do
o envolvim
mento de todos
t
ness
se processo, de mo
odo que esteja
e
impo
prep
parada para lidar com
c
o pro
ocesso de
e acolhim
mento dos estudante
es e
servvidores.
Art. 4º Realiza
ar o acolhimento dos estudanttes, funcio
onários e d
da comunidade
esco
as orienta
olar de ma
aneira seg
gura, na unidade
u
de
e ensino, seguindo
s
ações
dete
erminadas no Anexo I desta porrtaria;
Art. 5º Afixar, em todos os
o ambien
ntes escola
ares, posts, infográficcos ou carttazes
ões sobre
e os pro
ocedimento
os a sere
em adotados por toda
com orientaçõ
comunidade esscolar.
nsabilidade
e de todoss os integra
antes da comunidad
c
de escolar,, sob
Art. 6ºRespon
d gestão da
d unidade
e de ensino
o.
coorrdenação da
Art. 7º A equ
uipe diretivva deverá promover atividade
e de monitoramento
o em
os os ambientes da unidade
u
de
e ensino, replanejan
r
e que obse
ervar
todo
do sempre
fragiilidade na segurança
s
a sanitária da escola.
Art. 8º A Secretaria Municipal de
e Educação enccaminhará às
dadesMunicipais de
e Ensino orientação
o detalha
ada para execução
o do
Unid
Protocolo de Orientação
O
à Gestão para Retorno às Aulas Presenciais.
Art. 9º . Esta Portaria
P
en
ntra em vigor na data de sua pu
ublicação.

Gabinete da
orto e Laze
a Secretaria Municipa
al de Educ
cação, Culttura, Despo
er de
Se
erra Dourada- Bahia, 08 de fevereiro de 2021.
2

PUBLIQU
UE-SE, RE
EGISTRE-SE E CUM
MPRA-SE

___
_________
_________
_________
____
JO
OSIANE RO
ODRIGUE
ES MOREIR
RA
Secretária Municipal
M
de Educação
o
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ANEXO I
PR
ROTOCO
OLO DE ORIENTA
O
AÇÃO À GESTÃO
O PARA RETORN
NO
À AULA
ÀS
AS PRES
SENCIAIS
S.
As aula
as nas insstituições de
d ensino da rede pública e privada fo
oram
susp
pensas po
or tempo indeterminado a partir
p
do dia 19 d
de março, em
deco
orrência do
o Decreto 12/2020, assinado em 19 de
e março d
de 2020, como
c
form
ma de reduzzir o conta
ato entre as pessoas
s e como contenção
c
da propagação
do novo
n
coronavírus.
I. AP
POIO PSIC
COLOGICO
O
Recome
enda-se qu
ue antes de
d iniciar e durante as ativida
ades esco
olares
sejam realizad
das as orrientaçõess e acolhimento psicológico com todos os
ão, estudan
ntes e pais
s de alunoss.
profiissionais da educaçã
II. ORIENTAÇÕES PEDA
AGÓGICA
AS
As Instiituições de
everão se
eguir as re
ecomendaçções maiss recentes
s das
Secrretarias Municipais
M
da Saúde
e e de Educação
E
e do Esp
porte de Serra
S
Dourada.
no híbrido será adottado e facultativo à adesão da
as famílias
s. As
O ensin
aulas remotas ocorrem diariament
d
te e as aulas presen
nciais ocorrerão de fo
orma
esca
alonada.
ntes que acompanha
a
am as ativ
vidades nã
ão presen
nciais de fo
orma
Estudan
satissfatória e que demo
onstraram bom rendimento na
n avaliaçã
ão diagnó
óstica
pode
em continu
uar exclusiivamente em
e atividad
des não presenciais, se os pais ou
resp
ponsáveis assim
a
conccordarem.
Os estu
udantes serão
s
divid
didos em grupos, que farão
o revezam
mento
perm
manecendo
o por uma semana em
e aulas presenciais
p
s e por um
ma semana
a em
aulas remotas (on-line).
Cabe àss instituições de ensiino:
¾ Contabilizar, por meio de pesquisa
a, quanto
os estuda
antes
retornarão
o às aulas presencia
ais e quanttos continu
uarãono en
nsino
on-line ( EAD);
E
¾ Os pais ou
o responssáveis que
e decidirem
m pelo reto
orno prese
encial
do estuda
ante deverã
ão apresentar o term
mo de ciên
ncia assina
ado (
Anexo 1);
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¾ Contabilizar qual é o númerro máximo
o de pesssoas em cada
ão escolar, respeitando o d
distanciam
mento
espaçoda instituiçã
e 1,5 metro
o recomendado;
mínimo de
¾ Informar e repassa
ar aos pa
ais ou re
esponsáveiis o proto
ocolo
otocolo gerral;
individual da instituiçção e o pro
¾ Organizarr escalas para
p
que todas as turmas se
ejam atend
didas
presencialmente pello menos uma
u
vez na
a semana;
¾ Esclarecer e reforrçar para a comu
unidade e
escolar qu
ue a
frequência
a às aulas presencia
ais não sub
bstituirá ass atividades
s online ( EA
AD), deve
endo o es
studante continuar
c
a realiza
ar as
atividadess propostass;
¾ Escalonarr professorres para dinamizaro atendimen
a
to presenc
cial;
¾ Escalonarr Auxiliar Operaciona
O
al I e II para
a o auxilio nos mome
entos
de entrada
a, lanche, banheiro, saída, enttrega de le
eite, meren
nda e
material im
mpresso;
¾ Reforçar, on-line ou
u presencia
almente, a importân
nciados há
ábitos
e;
de higiene
¾ Promover momento
os e açõe
es de aco
olhimento e
emocional aos
estudantes e profisssionais da educação;
e
¾ Realizar atividades
a
a fim de fo
ortalecer a retomada
a de conteú
údos,
recuperaçção escola
ar e de atendiment
a
to aos esstudantes com
maiores dificuldadess. (nivelam
mento ead);;
¾ Realizar com
c
maiorr freqüênc
cia, reuniões virtuaiss com paiis ou
responsávveis a fim
m de pro
omover o acompan
nhamento dos
estudantes;
¾ Propor a criação de
e grupos de estudo
o a fim de
e ofertar novas
n
e comparrtilhamento
o de contteúdos e evitar ev
vasão
formas de
escolar.
As escolas
e
em
m dualidade
e deverão,, em parce
eria, organiizar os revvezamentos em
suass instituiçõe
es de ensino.
A uttilização de
d salas ambientes,
a
onde ho
ouver, e o manuseio
o de mate
eriais
próp
prias dessa
as salas, de
everá ser suspenso.
s
O re
etorno devverá ocorre
er de maneira escalonada, semanalmen
nte, por re
egião,
confforme dese
envolvimen
nto da pan
ndemia, re
espeitando a decisão
o da Secre
etaria
Mun
nicipal da Saúde
S
na seguinte
s
orrdem:
1 Retorno
1)
o dos estud
dantes do 5° e 9º ano
o do Ensin
no Fundam
mental.
2 Retorno
2)
o dos estud
dantes do Ensino Fundamental I e II.
3 Retorno
3)
o dos estu
udantes da
a Educaçã
ão Infantil-- não oco
orrerá devido à
dificulda
ade de cum
mprimento
o das norm
mas. As atividades p
pedagógica
as na
educaçã
ão infantil continua
arão send
do remota
as. Instituições priv
vadas
deverão
o elaborar um plano específico
e
para sua rede.
r
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Os estudantes
e
s que nece
essitam de
e atendime
ento especcializado podem reto
ornar,
resp
peitando a ordem accima defin
nida, entre
etanto é necessária a garantia do
aten
ndimento sem prejuízzos à qualidade de atendiment
a
to e sem ssobrecarga
a dos
profiissionais re
esponsáve
eis por tal atendimen
nto. Poderrá haver fe
echamento
o das
instittuições de ensino po
or localidad
des, conforme desen
nvolvimento da pandemia
e resspeitando a decisão da Secreta
aria Municipal da Saúde.
III. DISTANCIA
D
AMENTO FÍSICO
F
A Secretaria
S
Municipall da Saúde indica a distância
a mínima de 1,5 metros
entre as pessoas. Parra tanto, as
a instituições de en
nsino deve
erão adota
ar as
guintes estratégias:
seg
9 Realizar, no entorno da instituição de ensino, a marcação do
mento reco
omendado onde neccessário a fim de evitar
e
distanciam
aglomeraçções nos momentos
m
de entrada
a e saída;
9 Realizar, no interio
or da insttituição de
e ensino, marcação
o do
mento reco
omendado onde nece
essário, co
omo na fila para
distanciam
a verificaçção de tem
mperatura, para usa
ar o refeittório, banh
heiro,
bebedouro
o, entre ou
utros;
9

Demarca
ar com um
m “X” as ca
arteiras que não serã
ão utilizadas, a
fim de cumprir o distanc
ciamento mínimo solicitado em
e aula;
consonânccia com a metragem da sala de

anelas e portas
p
abe
ertas a fim
m de melh
hor ventila
ar os
9 Manter ja
espaços. O uso do
d ar con
ndicionado e ventila
ador deve
e ser
m
caso seja nec
cessário, caberá à instituição
o de
evitado, mas
ensino a verificação
v
, manutenção e higie
enização rigorosa de
esses
equipamentos;
9

Os horá
ários de en
ntrada e sa
aída, e inte
ervalo/recrreio devem
m ser
redefinidos e interca
alados, de
e modo a evitar a ag
glomeraçã
ão de
ulação sim
multânea de grand
de número
o de
pessoas e a circu
estudantes nas áreas comuns e nos arredores do
estabeleciimento;

9

Fica pro
oibido o compartilham
mento de qualquer
q
o
objeto (canetas,
lápis, borrracha, livro
os, cadernos, dentre outros), rrecomenda
andose especiial atenção
o para o não comp
partilhamen
nto de de
emais
produtos pessoais
p
c
como
maqu
uiagem e celulares;
c

9 As instituiições de e
ensino dev
verão insttalar barre
eiras física
as de
acrílico ou
u acetato sobre balc
cões de atendimento
o ao públiico e

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UATU5HWFXMDWKU71NEM5UA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Serra Dourada

Terça-feira
9 de Fevereiro de 2021
7 - Ano - Nº 2367

Estad
do da Bahia

Prefeituraa Muinicipaal de Serra Dourada
D
–Bahia
Seecretaria Mun
nicipal de Ed
ducação, Culttura, Desportto e Lazer
Rua Getú
úlio Vargas nºº. 204. Telefon
ne(77) 3686-2
2073
CEP 47..740-000 - Serrra Dourada Bahia – Ema
ail:
sec.serradou
urada@hotmaail.com
CNPJ: 144.222.277/0001-73
______________________________________________________
___________
____________________________________
________________




fornecer protetor
p
de
e acrílico aos trabalhadores q
que têm maior
m
interação com o púb
blico.
IV. LIMITAÇÃ
L
ÃO DO ACESSO À IN
NSTITUIÇÃ
ÃO DE EN
NSINO
As instituiçõe
es de ensino deverã
ão limitar o acesso
o ás suas dependên
ncias
o seu fu
uncioname
ento que não
somente ás pessoas indispenssáveis ao
esentem fa
atores de risco e desd
de que façam o uso de
d máscarra.
apre
O attendimento
o ao públicco será feitto de forma
a on-line ou
o via telefo
fone. Caso
o seja
nece
essário ate
endimento presenciall, deverá ser
s previam
mente agen
ndado.
Na in
nstituição de
d ensino que não houver
h
mon
nitores parra o acomp
panhamentto de
estudantes que necessittem de auxxílio, será permitida a entrada apenas de
e um
ponsável que precisa
ará passarr pela triagem de te
emperatura
a, higieniz
zação
resp
das mãos e de
everá mantter o distan
nciamento mínimo.
Será permitid
da a entra
ada de fo
ornecedore
es de insu
umos e p
prestadores de
servviços de ma
anutenção
o, preferenccialmente fora
f
dos horários de entrada, saída
s
e inttervalo doss estudanttes, exceto
o em situa
ação preme
ente. Esse
es profissio
onais
deve
erão seguir os proce
edimentos preventivo
os de uso obrigatóriio de máscara,
higie
enização das
d
mãos e passarã
ão por verrificação de
d tempera
atura ante
es da
entra
ada ao Esttabelecime
ento.
V. EVENTOS PÚBLICOS
S
a respeitarr as medid
das de disttanciamento físico e enquanto
o não
Para
m liberado
os pelas ass autoridades de sa
aúde, ficam
m cancelad
das os eve
entos
forem
com aglomera
ação de pe
essoas, ficcam canceladas, com
memoraçõe
es de qualquer
ureza, apre
esentaçõe
es artística
as, evento
os esportivvos com público, entre
e
natu
outro
os.
ndo liberad
das, as in
nstituições seguirão as recom
mendações
s das
Quan
auto
oridades de
e saúde em
m relação à quantida
ade máxim
ma de pesssoas permiitidas
de fo
orma a garrantir o distanciamen
nto físico ad
dequado.
VI. ESCALON
E
NAMENTO
O DE ENTR
RADA
Suge
ere-se que
e os horáriios de entrrada e saída sejam escalonad
dos, de form
ma a
evita
ar aglomerrações.
Caso
o a institu
uição de ensino possua apena
as um porrtão de en
ntrada e saída,
deve
erá realiza
ar a entrad
da de form
ma escalo
onada. Casso possua
a dois ou mais
portõ
ões, deverrá destinar um portão
o para entrrada e outrro para a ssaída.
Apóss aferição de temperratura e hig
gienização
o das mãoss, os estud
dantes dev
verão
ser encaminha
e
ados direta
amente parra sua sala
a de aula.
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VII. INTERVA
ALO/ RECREIO E MERENDA ESCOLAR
R
Os horários do re
ecreio devvem ser organizadoss de form
ma escalon
nada,
essitando de
d limpeza
a a cada trroca de turrno e semp
pre que possível, apó
ós os
nece
interrvalos.
Escalonarr o horário de ida aoss banheiro
os e reforça
ar, em taiss momento
os, as
quesstões de higiene,
h
co
omo lavar as mãos, uso do álcool em g
gel e máscara,
sobrretudo nesses ambie
entes.
Orientar a higiienização prévia do assento sa
anitário an
ntes do uso
o e a desc
carga
e ser acion
nado com a tampa do
o vaso san
nitário fecha
ada.
deve
No caso
c
de re
eceberem a merenda
a da escola, a distrib
buição devverá ocorre
er de
form
ma escalonada, pre
evendo lim
mpeza prrévia do local e respeitand
do o
dista
anciamento
o mínimo recomend
dado para
a que não
o haja ag
glomeração
o no
amb
biente.
Caso
o a institu
uição de ensino
e
posssua refeitório ou pátio
p
pequ
ueno, o lanche
deve
erá ser feito de forma
a escalona
ada com inttervalo de 10 minuto
os por turma..
Caso
o a institu
uição de ensino possua um amplo refeiitório com disposiçã
ão de
mesas ou amplo jardim e pátio, o momentto da mere
enda pode
e ser realizado
ma escalo
onada, co
om marcações de espaços “não
nessses locaiss, de form
dispo
oníveis” no
os bancoss e mesas que servirrão para delimitar o distanciam
mento
entre
e os estudantes.
Reco
omenda-se
e que cad
da professsor ou pro
ofissional da
d instituiçção de en
nsino
traga
a o seu pró
óprio lanch
he de casa
a.
Reco
omenda-se
e que sejja repensa
ada a form
ma de atendimento
o das can
ntinas
comerciais com
m vistas à manutenção da segu
urança de todos.
uanto dura
ar o perío
odo de pan
ndemia nã
ão será pe
ermitido ne
enhum tip
po de
Enqu
comercializaçã
ão nos esp
paços internos e exte
ernos da instituição de ensino.
VIII. AULAS ESPECIAIS
E
S
Nas aulas de Educação
o Física, asssim como
o nas dem
mais prática
as desporttivas,
ofere
ecida pela
a instituiçã
ão de enssino, fica vedada o contato ffísico entrre os
partiicipantes, sendo reccomendada
a a adoção
o de práticca remota, a substitu
uição
por aulas teórricas ou por
p atividad
des físicas
s que resp
peitem o d
distanciam
mento
al e o não compartilh
hamento de
e materiais
s e objetoss.
socia
Reco
omenda-se
e o fecham
mento da biblioteca,, laboratórrios de info
ormática, salas
s
de projeções,
p
brinquedotteca.
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Não será perm
mitida a uttilização de brinqued
dos nos espaços da
a instituiçã
ão de
ensino
IX.TRANSPOR
RTE ESCO
OLAR
v
de
e transportte escolar deverão re
eforçar as medidas d
de higieniz
zação
Os veículos
do interior do
os automóveis, resspeitando o limite de ocupa
ação de 50%
quenta porr cento) de sua capaccidade, sendo obriga
atório o uso
o de máscaras,
(cinq
por todos
t
os in
ntegrantess do veículo, durante
e todo o tra
ajeto, deve
endo, ainda, as
mocchilas, sere
em higienizadas no momento
o da retirad
da do veículo, ante
es da
entre
ega para a criança, professor
p
o pais ou responsávveis.
ou
Os veículos devem manter
m
jan
nelas abe
ertas, evittando-se o uso de
e ar
cond
dicionado e os banco
os deverão ser marc
cados para
a não utilizzação a fim
m de
man
nter o distanciamento
o.
Reccomenda-sse aferição
o da tem
mperatura dos estud
dantes no
o momento
o da
entra
ada no tran
nsporte.
Realizar higien
nização da
as mãos e pés dura
ante os mo
omentos d
de embarq
que e
dese
embarque.
A insstituição de
d ensino deverá,
d
po
or meio de
e informativvo, comun
nicar motorristas
de trransporte escolar
e
particular ace
erca das re
ecomendações de se
egurança.
X. BEBEDOUR
B
RO E GAR
RRAFA DE
E ÁGUA
Os bicos
b
ejeto
ores curtos (aqueles usados pa
ara beber direto
d
no ja
ato d’água) dos
bebe
edouros deverão
d
se
er desativvados pelo
o risco de
e contaminação cas
so a
pesssoa encostte os lábio
os neles. Os
O bicos em
e gancho
o (usados p
para abastecer
copo
os ou garra
afas) serão mantidos por ser possível
p
utilizá-los com segura
ança.
Suge
ere-se orie
entar os esstudantes para:
p
x Tra
azer garra
afa identificcada com o nome e,
e se possível, trazer mais de uma
o;
garra
afa abaste
ecida para evitar aglo
omeração durante
d
o enchiment
e
x Nã
ão comparrtilhar garra
afa com ág
gua, de forrma alguma;
x Ca
aso seja necessário
n
o reabaste
ecer a garrrafa no ambiente e
escolar, prestar
aten
nção para que
q o boca
al não toqu
ue no bico ejetor;
x Ca
aso haja fila, respe
eitar o esp
paçamento
o entre ass pessoass, conforme as
marccações no piso;
x Da
ar preferê
ência para
a garrafa cuja porçã
ão que encosta no
os lábios fique
a desprote
prote
egida por uma tamp
pa. Os mod
delos em que
q essa porção fica
egida
não são os ma
ais indicado
os, pela po
ossibilidade
e de conta
aminação.
XI. HIGIENIZA
IES
H
AÇÃO DO AMBIENT
TE E DE SUPERFÍC
S
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A higien
nização dass salas de aula será realizada a cada tro
oca de turn
no ou
caso
o tenha ne
ecessidade
e, e a freq
quência de
eve ser ob
bservada p
pela direçã
ão da
Instittuição de Ensino, conforme
c
o uso e a quantidad
de de pesssoas no local.
l
Suge
ere-se limp
peza com água sanitária, resp
peitando o indicado na embala
agem
do produto.
p
Refo
orçar a hig
gienização de superrfícies que são tocad
das por m
muitas pess
soas,
como grades, mesas, ca
arteiras, puxadores de porta e corrimões,
c
antes do início
i
o e sempre
e que nece
essário.
das aulas, em cada turno
Os banhe
eiros, lavatórios e vestiários
v
devem
d
se
er higieniza
ados ante
es da
ada três ho
oras.
aberrtura, apóss o fechamento e a ca
x Ussar toalhass de tecido
o ou de papel umede
ecidas com
m desinfeta
ante autorizado
pela Anvisa pa
ara limpar itens eletrrônicos que
e são toca
ados com ffrequência (ex.:
ados, controles remo
otos);
teleffones, tecla
x Nã
ão utilizar almofada
as de tecid
do (almofa
adões) no
os ambienttes da es
scola,
tend
do em vista a dificulldade de higienizar
h
essas sup
perfícies. R
Recomend
da-se
que sejam revestidas de
d materia
al imperme
eável que permita a higieniz
zação
uente com
m álcool 70%
7
líquido
o ou outro
o produto seguro a
autorizado pela
frequ
Anviisa;
x Su
ugere-se qu
ue cada esstudante e professor higienizem
m sua messa.
x So
obre a coleta de lixo, utilizar, se possív
vel, latas de lixo se
em toque, com
acionamento por
p pedal, realizando os proto
ocolos parra depósito
o e retirad
da de
duos;
resíd
x Re
ealizar cole
eta e remoção do lixo
o diariamente, ou tan
ntas vezes quantas fo
orem
nece
essárias du
urante o diia;
apropriad
x O lixo deve estar
e
semp
pre ensaca
ado e em recipientes
r
dos, com ta
ampa
e pe
edal, para que
q não se
eja necessário tocá-lo
o com as mãos
m
quan
ndo for abrrir;
x O lixo deve ser armazzenado em
m local fech
hado e freq
quentemen
nte limpo até
a a
coletta pública ou outro fim a que se
e destine.
XII. HIGIENIZA
H
AÇÃO DAS
S MÃOS E USO DE ÁLCOOL EM GEL
O
Orientar
oss estudante
es sobre a higienização correta
a das mão
os. A institu
uição
de ensino
e
devverá insta
alar dispen
nsadores de
d álcool em gel 7
70% em lo
ocais
estra
atégicos.
O professsores da Educação Infantil e Ensino
Os
o Fundam
mental dev
verão
realizar a disttribuição do
d álcool em
e gel pa
ara alunoss com a p
ponta do pump
p
ãos do alun
no e longe dos olhos
s, para evitar acidente
es.
próxximo ás mã

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UATU5HWFXMDWKU71NEM5UA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Serra Dourada

Terça-feira
9 de Fevereiro de 2021
11 - Ano - Nº 2367

Estad
do da Bahia

Prefeituraa Muinicipaal de Serra Dourada
D
–Bahia
Seecretaria Mun
nicipal de Ed
ducação, Culttura, Desportto e Lazer
Rua Getú
úlio Vargas nºº. 204. Telefon
ne(77) 3686-2
2073
CEP 47..740-000 - Serrra Dourada Bahia – Ema
ail:
sec.serradou
urada@hotmaail.com
CNPJ: 144.222.277/0001-73
______________________________________________________
___________
____________________________________
________________




A instituiçções de ensino
As
e
pod
derão ince
entivar que
e os estudantes tra
agam
recip
pientes com
m o seu prróprio álcoo
ol em gel.
O uso de máscara de tecido nas Instittuições de
e Ensino sserá obriga
atório
para
a todas as pessoas. Recomend
da- se a tro
oca de má
áscara a ca
ada 2 hora
as ou
sempre que ela estiver úmida, ou seja, todo
os deverão
o trazer má
áscaras lim
mpas
ondicionadas em um saco plástico, para a troca durrante o perríodo
adicionais, aco
de permanênc
p
cia na instittuição, sep
parando as
s máscarass limpas da
as já utiliza
adas.
Su
ugere-se o uso da máscara
m
fa
ace shield, de gramatura não quebrável aos
profe
essores alfabetizado
ores, profissionais que
q
executam limpe
eza e aos que
man
nuseiam a merenda escolar.
e
P
Para
os do
ocentes e os
o auxiliare
es que trab
balham co
om Educaçção Infantil será
nece
essário o uso
u de ave
entais, ócu
ulos de prroteção e máscaras,
m
de da
em virtud
nece
essidade de proxximidade, decorren
nte da natureza
n
da atividade
dese
empenhada, que envvolve cuida
ados duran
nte o banho
o, a alimen
ntação, o sono,
s
entre
e os outross.
A equipe
As
es de lim
mpeza de
everão utilizar maccacões, lu
uvas e botas
b
emb
borrachada
as além de
e toucas de
d proteçã
ão a fim de
d se prottegerem co
ontra
qualquer conta
aminação.
XIII. TRIAGEM
M DE TEMP
PERATUR
RA CORPO
ORAL
A triagem
m de tem
mperatura será realizada dia
ariamente, por meio
o de
termômettros infravvermelhos sem con
ntato direto
o com a pele. Cas
so a
verificaçã
ão da tem
mperatura registrada
r
esteja maior ou ig
gual a 37°°C, o
estudante
e deverá ser
s isolado
o e a instittuição de ensino
e
devverá entra
ar em
contato com
c
os pa
ais ou ressponsáveis
s a fim de
e buscarem
m atendim
mento
médico. Ás
Á instituiçções de ensino caberrá:
x
x
x
x

x

Realizar a esca
ala dos funcionárrios respo
onsáveis pela triagem,
fornecendo-lhes trreinamento
o antecipado;
Aferir a temperatu
ura de toda
as as pess
soas que entrarem
e
na
a Instituiçã
ão de
Ensino;
eção ou co
oordenação, caso allguém se recuse a ter a
Comuniicar à dire
tempera
atura aferid
da ou insissta em enttrar na insstituição de
e ensino co
om a
tempera
atura eleva
ada;
Em casso de recusa ou imp
possibilidad
de de busccar-se o estudante febril,
f
este de
everá ser mantido, sem
s
medic
cação, em
m uma sala
a apropria
ada e
monitorrada sua temperatur
t
ra nos pró
óximos 15
5 a 30 miinutos, ap
pós a
primeira
a aferição para
p
avalia
ar se a tem
mperatura está
e
em asscensão ou em
declínio
o;
Testar os
o equipam
mentos anttes do iníciio do fluxo de estuda
antes.
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XIV. CASOS DE
D CONTA
AMINAÇÃO
O
Se no
n municíp
pio houver ascensão dos casos
s contamin
nação, o m
modelo de aulas
a
100%
% on-line poderá se
er retornad
do. A instituição de ensino deverá info
ormar
caso
os de con
ntágio a sua chefia imediatta para que
q
seja comunicad
da a
Secrretaria Mun
nicipal de Saúde
S
parra monitora
amento desstas situaçções.
x
x

Caso ocorra
o
con
ntaminação
o entre es
studantes, a instituiçção deverá
á ser
interdita
ada por 14 dias, retornando para o mode
elo de aulas 100% on
n-line
durante
e este perío
odo;
Caso occorra contaminação de profess
sores ou funcionário
f
os, a institu
uição
deverá ser interditada por 14
1 dias, re
etornando para o mo
odelo de aulas
a
100% on-line
o
dura
ante este período.
p

XV. GRUPO DE
D RISCO
São con
nsideradoss pertencen
ntes ao gru
upo de riscco, os profiissionais:
I - acim
ma de sesse
enta anos;;
II - com doenças crônicas;
c
III- com problemass respirató
órios;
IV - gesstantes e la
actantes.
Ainda considera os servvidores qu
ue aprese
entarem q
quaisquer dos
sinto
omas de Covid-19
C
ou regresso
os de localidades em
m que o su
urto tenha sido
reco
onhecido deverão rea
alizar o tele
e trabalho desde o in
nício dos ssintomas ou
o do
regre
esso, no prazo
p
de qu
uatorze dia
as.
Para esstudante menor
m
de id
dade, o paii ou respon
nsável devverá aprese
entar
docu
umentação
o médica (atestado
o médico) comprovvando que
e estudan
nte é
perte
encente ao
o grupo de
e risco. Ta
ambém o profissiona
al da educcação que atua
na in
nstituição deverá ap
presentar documenta
d
ação médica que co
omprove que
q
é
perte
encente ao
o grupo de
e risco.
XVI. CONSIDE
ERAÇÕES
S FINAIS
Fica determinada
a a observância das norm
mas e re
ecomenda
ações
onais
consstantes dessse protoccolo para o retorno gradual dass atividades educacio
e em
e
caso de agrravamento da situ
uação, in
ndicados por Decretos
Governamenta
ais e/ou pe
ela Secreta
aria Municipal de Saú
úde, as aulas presen
nciais
erão ser su
uspensas novamente
n
e, retornan
ndo-se ao modelo
m
rem
moto – on--line.
pode
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A
ANEXO
II
TERMO DE
D COMP
PROMISSO
O COM O PROTOCO
P
OLO DE SE
EGURANÇ
ÇA DO CO
OVID-19

Eu,____
_________
_________
__________
__________
_________
_________
_________
________
_______
_________
__, portado
or do CPF número;__
_________
_________
_________
_____,
responsá
ável pelo estudante_
e
_________
_________
_________
_________
_________
________,
matricula
ado no ___
_____ano, turma___
_____, da Instituição de
Ensino__
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
________.

DECLAR
RO que:
¾
c
sob
bre os pro
otocolos de
d segura
ança nece
essários durante a
Estou ciente
emia de Co
ovid-19;
pande
¾
O estud
dante matriculado nesta instituição de ensino não apresen
ntou, nos
os 14(quattorze) diass sem nenhum dos sintomas
s
d contam
de
minação, ta
ais como:
último
febre,, tosse ou que
q teve o diagnósticco de infec
cção pelo Covid-19;
C
¾
Entrareii em conta
ato com a instituição
i
de ensino
o caso o esstudante apresente
a
quer dos sintomas
s
ca
ausados pela
p
infecçã
ão do Coviid-19;
quaisq
¾
O estud
dante está ciente de
e que nece
essita usarr constante
emente a máscara
de teccido assim como realizar a corrreta higienização dass mãos por meio de lavagens
com água
á
e sab
bão e por uso do álccool em ge
el, bem co
omo RESP
PEITAR TO
ODAS AS
DIRET
TRIZES CONSTANT
C
TES NO PROTOCO
P
OLO DE SEGURANÇ
ÇA DE RE
ETORNO
ÀS AU
ULAS;
¾
e seja conttaminado com
c
a Covvid-19, todos os mem
mbros da
Caso o estudante
família
a deverão ficar em issolamento;;
O estud
¾
dante, messmo retorna
ando ao modelo
m
presencial ne
ecessita co
ontinuar a
ar as ativid
dades rem
motas, nos dias de revezamento
o em que o estudantte estiver
realiza
nas atividades à distância.

Datta:_______
_/______/_
_______.

_________
_________
_____
_____
Asssinatura do Responsá
ável

___
_________
_________
_________
_______
Assin
natura do E
Estudante
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Licitações

EXTRATO DO CONTRATO N° 001/2021.
PARTES: Caixa Previdenciária dos Servidores Municipais – CAPAS PREV, CNPJ nº 42.707.299/0001-69 e o Sr.
Lucas de Souza Silva, CPF/MF nº 094.724.385-20. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. OBJETO: Prestação de
serviços de pintura, instalação de revestimento cerâmico, manutenção do telhado e demais procedimentos
complementares na reforma do prédio da CAPAS PREV. Valor global: R$ 2.600,00. VIGÊNCIA: 21/01 à 28/02/2021.
DOT. ORÇAMENTÁRIA: 02.09-000 — CAPAS; Atividade Projeto: 2.038 — Manutenção da Capas Prev; Elemento:
3.3.9.1.36 00. Serviços de Terceiro-Pessoa Física. DATA DA ASS.: 21 de janeiro de 2021. S. Dourada/BA. Vilmar
Souza dos Santos – Diretor Executivo.
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2021 – Embasada no art. 24, II da Lei 8.666/93, reconheço integralmente
a Dispensa de Licitação relativa ao Processo Adm. n° CP.01/2021, referente a contratação da empresa INET PRÓ
DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA, CNPJ nº. 06.882.271/0001-02. Objeto: Contratação de empresa para prestação
de serviços de fornecimento e manutenção de sinal de acesso à internet, modalidade TCP-IP, com fornecimento de
IP Permanente para o uso do Portal Transparência, para manutenção das atividades administrativas do CAPAS
PREV DE SERRA DOURADA. Valor global: R$ 5.500,00. Vigência 03/02 a 31/12/2021. Ratifico o ato de Dispensa
de Licitação supracitado. Serra Dourada/BA, 03 de fevereiro de 2021. Vilmar Souza dos Santos – Diretor Executivo.
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021 – Embasada no art. 24, II da Lei 8.666/93, reconheço integralmente
a Dispensa de Licitação relativa ao Processo Adm. n° CP.02/2021, referente a contratação da empresa Di Blasi –
Consultoria Financeira Ltda, CNPJ nº 03.866.812/0001-02. Objeto: Contratação de prestação de serviços de
assessoria e consultoria na área de Investimentos junto à CAPAS PREV DE SERRA DOURADA. Valor global: R$
7.194,00. Vigência 03/02 a 31/12/2021. Ratifico o ato de Dispensa de Licitação supracitado. Serra Dourada/BA, 03
de fevereiro de 2021. Vilmar Souza dos Santos – Diretor Executivo.
ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2021 – Embasada no art. 25, inc. II da Lei 8.666/93: reconheço
integralmente a Inexigibilidade de Licitação relativa ao Processo Adm. nº CP.03/2021, em favor da empresa Carlos
Marques Rodrigues-ME, inscrita no CNPJ nº 09.222.740/0001-47. Objeto: contratação de empresa para prestação
de serviços de assessoria e consultoria em contabilidade pública na elaboração computadorizada dos balancetes
mensais, Orçamento Programa para o Exercício de 2022 e elaboração das prestações de Contas mensal e anual
que atendem as exigências legais e aceitos pelo o Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/BA. Valor global R$
78.000,00. Vigência: 03/02 à 31/12/2021. Ratifico o ato de Inexigibilidade de Licitação supracitado.
Serra
Dourada/BA, 03 de fevereiro de 2021. Vilmar Souza dos Santos – Diretor Executivo.
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2021 – Embasada no art. 24, II da Lei 8.666/93 reconheço integralmente
a Dispensa de Licitação relativa ao Processo Adm. CP.04/2021, em favor de Aline Matos de Almeida, inscrita no
CPF/MF sob nº 333.325.228-39. Objeto: prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica na área de
licitações e contratos para a CAPAS-PREV DE SERRA DOURADA. Valor global R$ 12.100,00. Vigência: 03/02 à
31/12/2021. Ratifico o ato de Dispensa de Licitação supracitado. Serra Dourada/BA, 03/02/2021. Vilmar Souza dos
Santos – Diretor Executivo.
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 – Embasada no art. 24, II da Lei 8.666/93 reconheço integralmente
a Dispensa de Licitação relativa ao Processo Adm. CP.04/2021, em favor de Célio Figueredo Lopes, CPF/MF nº
019.377.395-38. Objeto: prestação de serviços de assessoria especializada para alimentação e envio de
informações do SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria, para a CAPAS-PREV DE SERRA DOURADA.
Valor global R$ 7.500,00. Vigência: 03/02 à 30/04/2021. Ratifico o ato de Dispensa de Licitação supracitado. Serra
Dourada/BA, 03/02/2021. Vilmar Souza dos Santos – Diretor Executivo.
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Serra Dourada

Terça-feira
9 de Fevereiro de 2021
15 - Ano - Nº 2367

EXTRATO DO CONTRATO N°. 001/2021 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA/BA, CNPJ:
14.222.277/0001-73; CONTRATADA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, CNPJ
07.692.658/0001-50; OBJETO: Prestação de serviços no fornecimento de sistema de pesquisa e comparação de
preços praticados pela Administração Pública para utilização de acordo as necessidades deste Município.
VALOR GLOBAL: R$ 9.875,00 (nove mil oitocentos e setenta e cinco reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária: 02.02 – Secretaria de Administração e Finanças; Projeto de Atividade: 2.003 –
Manutenção dos Serviços de Administração e Finanças; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços
de Terceiros – Pessoa Jurídica; Fonte de Recurso: 00. VIGÊNCIA: 22/01/2021 à 31/12/2021 - Serra Dourada/BA,
DATA DA ASS.: 22.01.2021. Auzenildo Sousa Costa - Prefeito.
EXTRATO DO CONTRATO N°. 002/2021 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA/BA, CNPJ:
14.222.277/0001-73; CONTRATADA: PILARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
LTDA, CNPJ 14.335.745/0001-16; OBJETO: Prestação de serviços de consultoria junto aos setores de pessoal e
patrimônio e auxilio no setor administrativo em respostas às notificações emitidas pelo TCM/BA. VALOR
GLOBAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 02.02 –
Secretaria de Administração e Finanças; Projeto de Atividade: 2.003 – Manutenção dos Serviços de
Administração e Finanças; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica; Fonte de Recurso: 00. VIGÊNCIA: 22/01/2021 à 21/07/2021 - Serra Dourada/BA, DATA DA ASS.:
22.01.2021. Auzenildo Sousa Costa - Prefeito.
EXTRATO DO CONTRATO N°. 003/2021 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA/BA, CNPJ:
14.222.277/0001-73; CONTRATADO: TARCISIO ERNESTO CORDEIRO CORREIA, OAB/BA nº 40641 e CPF.
011.946.105-60; OBJETO: Prestação de serviços de profissional Bacharel em Direito para servir ao Balcão de
Justiça, nos Termos do Contrato de Cooperação Administrativa e instrumento aditivo ao Termo de Compromisso
de Cooperação Técnica assinado em 16 de dezembro de 2011 e publicado no Dário da Justiça Eletrônico nº 620
de 20 de dezembro de 2011, com uma carga horária de 20h semanal e Assessoria Jurídica para a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura deste município com carga horária de 20h semanal com um valor mensal de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo Balcão e R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela
Secretaria de Educação no município de Serra Dourada/BA. VALOR GLOBAL: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil
reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 02.02 – Secretaria de Administração e Finanças;
02.04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Projeto de Atividade: 2.003 – Manutenção dos Serviços de
Administração e Finanças; 2.019 - Manutenção do Ensino Fundamental; Elemento de Despesa: 3.3.9.0.35.00
Serviços de Consultoria; Fonte de Recurso: 00 e 01. VIGÊNCIA: 22/01/2021 à 31/12/2021 - Serra Dourada/BA,
DATA DA ASS.: 22.01.2021. Auzenildo Sousa Costa - Prefeito.
EXTRATO DO CONTRATO N°. 004/2021 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA/BA, CNPJ:
14.222.277/0001-73; CONTRATADA: JAKSON SILVA SOUZA-ME, CNPJ 14.335.745/0001-16; OBJETO:
Prestação de serviços de reforma da pintura e pequenos reparos nas instalações na Sede da Prefeitura
Municipal de Serra Dourada/BA. VALOR GLOBAL: R$ 32.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 02.02 – Secretaria de Administração e Finanças; Projeto de Atividade:
2.003 – Manutenção dos Serviços de Administração e Finanças; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Fonte de Recurso: 00. VIGÊNCIA: 26/01/2021 à 09/02/2021 - Serra
Dourada/BA, DATA DA ASS.: 26.01.2021. Auzenildo Sousa Costa - Prefeito.
EXTRATO DO CONTRATO N°. 005/2021 - CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
CNPJ: 21.347.791/0001-09; CONTRATADA: NAIARA MIRANDA AMARAL ROCHA, CRESS/BA n° 09590 e CPF.
031.798.805-03; OBJETO: Prestação de serviços de Assessoria Técnica, na Secretaria Municipal de Assistência
Social deste município. VALOR GLOBAL: 28.200,00 (vinte oito mil e duzentos reais). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 02.05 – Secretaria de Assistência Social; 2.030 – Manutenção da
Secretaria de Assistência Social; 2.060 – Manutenção do CRAS (PSB); Elemento de Despesa: 3.3.9.0.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física; Fonte de Recurso: 00 e 29. VIGÊNCIA: 26/01/2021 à 31/12/2021 Serra Dourada/BA, DATA DA ASS.: 26.01.2021. Jeise Luara de Souza - Secretaria Municipal de Assistência
Social.
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