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Prefeitura de Itapoá – SC 

Chefia de Gabinete do Prefeito 

Decreto Municipal nº 4600_2020 – Constitui e nomeia Comitê Municipal de Gerenciamento da pandemia de Covid-19 na área da Educação, e cria Comissões 
Escolares de Gerenciamento da pandemia de Covid-19, com base nas diretrizes estaduais de retorno às aulas presenciais e dá outras providências. 

DECRETO MUNICIPAL Nº
 4600, DE 06 DE OUTUBRO DE 2020 

Constitui e nomeia Comitê Municipal de 
Gerenciamento da pandemia de Covid-19 na área 
da Educação, e cria Comissões Escolares de 
Gerenciamento da pandemia de Covid-19, com base 
nas diretrizes estaduais de retorno às aulas 
presenciais e dá outras providências. 

 
MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito Municipal de Itapoá, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO os Decretos Estaduais nº 509 e 515, de 17 de março de 2020, e os Decretos Mu-
nicipais vigentes, referente às medidas adotadas para contenção da proliferação da pandemia do CO-
VID-19/Coronavírus, bem como, o atendimento das crianças, adolescentes, jovens e adultos da Rede 
Municipal de Educação de Itapoá-SC; 

CONSIDERANDO a orientação prevista no documento de referências intitulado Diretrizes para Re-
torno as aulas, elaborado pelo Governo do Estado de Santa Catarina; 

CONSIDERANDO a retomada gradual das atividades presenciais da Rede Municipal de Educação 
de Itapoá, organizada de forma diferenciada, promovendo um diálogo com os demais setores, com re-
dução de riscos e traumas voltados para o sentido biopsicossocial do servidor; 

 
DECRETA: 

Art. 1º  Fica constituído o Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 na área da 
Educação no âmbito do Município de Itapoá/SC. 

§1º  A composição e nomeação do Comitê Municipal da Educação de Itapoá, fica estabelecido com as 
representações abaixo designadas: 

I - Secretaria Municipal de Educação: 

 Luiza Montalvão de Oliveira Bongalhardo 

II - Secretaria Municipal de Saúde: 

Rochele Antoni Paese 

III - Secretaria Municipal de Assistência Social: 

Daniela Vargas da Rosa 

IV - Secretaria Municipal da Fazenda: 

 Carlito Joaquim Custódio 
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V - Órgão da Defesa Civil Municipal: 

José Carlos Partika 

VI - Profissionais e trabalhadores de educação: 

a) Vânia Cleusa Pinto da Silva; 

b) Maristela Franz Perrony Fontana; 

c) Vanilda de Souza; 

d) Carina Zaranski Taborda; 

e) Vergínia Laurinda Rissi; 

f) Elasio Frisanco. 

VII - Estudantes da Educação Básica e Profissional: 

 Amabili Estevão 

VIII - Conselho Municipal de Educação: 

Cesar Augusto dos Santos   

IX. Conselho Municipal de Alimentação Escolar: 

 Berenice de Fátima Hau Maoski. 

X - Comissões Escolares constituídas para o Plano de Contingência Escolar; 

XI - Instituições de Ensino da Rede Municipal: 

a) Lidiane Mendonça Bertolo; 
b) Rafael Henrique de Paul. 

XII- Instituições de Ensino da Rede Estadual 

Vânia Maria Lenzi. 

XIII - Instituições de ensino da Rede Privada: 

 Tatiane Canestrano. 

XIV - Conselho Municipal de Controle Social do FUNDEB: 

 Maria Zenaide Prussaki. 
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XV - Grupos organizados dos transportadores escolares: 

 Roberto de Almeida 

XVI - Poder Legislativo Municipal: 

Jonecir Soares 

§2º  São atribuições do Comitê Municipal: 

I – Elaborar o Plano de Contingência Municipal de Prevenção, Monitoramento e Controle da dissemina-
ção do COVID-19, seguindo o modelo do Plano Estadual de Contingência para a Educação; 

II – Monitorar os resultados das testagens mínimas realizada na população, em um processo contínuo 
no município ou região, que constitui como indicador da Matriz de Risco Potencial Regional; 

III – Participar das formações proporcionadas, em âmbito Regional e Estadual, para a elaboração e moni-
toramento do Plano de Contingência para a Educação; 

IV – Auxiliar na criação das Comissões Escolares de Gerenciamento da COVID-19; 

V – Fiscalizar os regramentos sanitários aplicáveis, na unidade escolar na qual se pretende o retorno do 
ensino, extensão e pesquisas presenciais; 

VI – Promover debate com comunidade e especialistas; 

VII – Constituir uma ouvidoria para receber denúncias de descumprimento dos protocolos e que este 
grupo tenha acesso às informações; 

VIII – Analisar e homologar os Planos de Contingência das Escolas, com seus Planos de Ação e protocolos 
elaborados pelas Comissões Escolares. 

Art. 2º  Cada Instituição de Ensino deverá constituir a Comissão Escolar para gerenciamento da COVID-
19 em âmbito escolar, prioritariamente, deverá ser constituída de forma partidária, com a seguinte 
constituição: 

I - Gestor; 

II - Representantes do quadro de professores; 

III - Representantes de alunos; 

IV - Representantes das famílias dos alunos; (quando aplicável); 

V - Representantes das entidades colegiadas; 

VI - Representantes de outros trabalhadores (higienização/administrativo/alimentação). 
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§1º  São atribuições da Comissão Escolar: 

I – Elaborar seu próprio Plano de Contingência com Planos de Ação e Protocolos seguindo o estabeleci-
mento nas Diretrizes para o Retorno ás Aulas, cadernos integrantes do Plano Estadual de Contingência 
para a Educação, tendo como base o Plano de Contingência Municipal, no que couber a cada estabele-
cimento, ajustando às suas especificidades; 

II – Submeter seu Plano de Contingência Escolar com seus Planos de Ação e Protocolos à análise e vali-
dação do Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19. 

§2º  O estabelecido no caput deste artigo aplica-se aos estabelecimentos de ensino públicos, privados, 
comunitários, confessionais ou outros, independente da modalidade de ensino, número de alunos ou de 
trabalhadores, no que couber a cada estabelecimento. 

Art. 3º  Determinar que cada unidade escolar de Educação Básica do território municipal elabore o Plano 
de Contingência Escolar, adequando-o ao Plano de Contingência Municipal, seguindo o modelo do Plano 
de Contingência Escolar disponível em: 

 https://drive.google.com/file/d/1br689dVt3AIXxwsmzHxfsaiD4gLnucbB/view 

Art. 4º  O Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 na área da Educação, em reu-
nião preferencialmente online, deverá elaborar o planejamento para aplicação dos protocolos sanitários 
para viabilizar o retorno das aulas presenciais, conforme atribuições do §2º do artigo 1º. 

Art. 5º  O Poder Executivo Municipal considera o Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de 
COVID-19 na área da Educação como órgão consultivo e fiscalizador dos protocolos escolares no âmbito 
do Município de Itapoá/SC, para o retorno das atividades escolares presenciais. 

Art. 6º  Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão. 

Art. 7º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 

 

 

Itapoá, 06 de outubro de 2020. 

 

 

MARLON ROBERTO NEUBER 
Prefeito de Itapoá 

 

 

JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO 
Chefe de Gabinete 

 
 


