Diário Oficial Eletrônico do
Município de Araquari
Nº. 889| Araquari, 30 de agosto de 2021.

1

Extrato
Contrato Nº

: 15/2021.

Aditivo Nº

: 1/2021.

Tipo Aditivo : Acréscimo de Valor.
Contratante : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI SC - CNPJ N°
08.345.495/0001-00.
Contratada
: TMS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME - CNPJ N°
08.345.495/0001-00.
Licitação

: Convite para Contratação de Serviços 10/2021.

Objeto
: Contratação de empresa especializada em serviços de
manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado de
todas as unidades do Fundo Municipal de Saúde.
Vigência

: Até 13/05/2022.

Valor do Aditivo: R$ 9.577,80 (Nove Mil, Quinhentos e Setenta e Sete
Reais e Oitenta Centavos).
Dotação

: 864 - 29.001.2057.3339039170000000000.06380070.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI/SC
AVISO DE LICITAÇÃO
Edital de Pregão Eletrônico Nº 110/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para uso nas reuniões dos grupos da terceira idade,
cursos, formações e palestras da Secretaria de Educação e nas diversas secretarias do município.
Prazo para recebimento das propostas: Até as 08:00 h do dia 16/09/2021. Informações: A íntegra do edital e seus
anexos poderá ser obtida no seguinte endereço: Rua Coronel Almeida, nº 60 – Centro, Araquari/SC, ou no site
www.araquari.atende.net, esclarecimentos pelo fone (47) 3447-7777.
Código de registro no TCE-SC:
186D1CCAD5AE57636DBE583E828FF571F1867EAC
Araquari/SC, 30/08/2021.
HERMES DEFAVERI
Secretário de Administração
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI/SC
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 111/2021
Objeto: Dispensa de licitação para contratação de Assessoria Técnica Suplementar especializada em capacitação e
captação de recursos federais e estaduais.
Fundamento Legal: art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.
Justificativa: Visto que é imprescindível a capacitação na intelecção das novas ferramentas e constantes
adaptações dos sistemas federal e estadual disponibilizados ao Município para captação de recursos para
realização de obras e atividades da administração municipal, com o intuito de auxiliar o Gestor Municipal de
Convênios, justifica-se a presente contratação.
Contratada: MARISE TERESINHA HEINIG 74647342972
CNPJ: 27.437.792/0001-12 Valor: R$ 15.000,00
Valor Total Geral: R$ 15.000,00
Código de registro no TCE-SC:
9F4560C773F660450C1B5A0658936892359047A3
Araquari, 30/08/2021.
HERMES DEFAVERI
Secretário de Administração
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DECRETO Nº 209/2021
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO, ÀS ATRIBUIÇÕES NA LEI
N 3598/2021 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais e Constitucionais,
DECRETA:
Art. 1º Nomeia o Senhor Francisco Airton Garcia, portador do CPF sob nº 217.156.539-04,
Secretário Municipal de Educação e Araquari, para a função de Gestor do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB do Município de
Araquari-SC, que traz em seu CNPJ – 30.333.695/0001-94, Nome empresarial “Secretaria
Municipal de Educação de Araquari SC – FUNDEB” e Nome Fantasia “SME – ARAQUARI –
FUNDEB”, nos termos da Lei nº 3.598/2021 de 12 de abril de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE ARAQUARI,
EM 30 DE AGOSTO DE 2021

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
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PORTARIA Nº 841/2021
TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO RAIMUNDO RENATO RAMOS DE
ARAUJO.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faz saber a todos os
habitantes deste Município que;
CONSIDERANDO:
Que o candidato foi devidamente convocado e nomeado;
Que decorrido o prazo a que alude o § 2º, do artigo 17, da Lei Complementar 117/2011,
sem que o candidato tenha tomado posse;
RESOLVE:
Art.1°. Tornar sem efeito a nomeação em caráter efetivo do candidato RAIMUNDO
RENATO RAMOS DE ARAUJO, aprovada em Concurso Público do Edital nº
001/2018, nomeado pela Portaria nº 759/2021 de 23 de julho de 2021 publicado
no Diário Oficial Eletrônico do Município, para o cargo efetivo de Médico Clínico
geral 40 horas semanais.
Art.2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 30 DE AGOSTO DE 2021.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
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PORTARIA Nº 842/2021
TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO DA CANDIDATA GRAZIELLE DUTRA DA SILVA.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faz saber a todos os
habitantes deste Município que;
CONSIDERANDO:
Que a candidata foi devidamente convocada e nomeada;
Que decorrido o prazo a que alude o § 2º, do artigo 17, da Lei Complementar 117/2011,
sem que a candidata tenha tomado posse;
RESOLVE:
Art.1°. Tornar sem efeito a nomeação em caráter efetivo da candidata GRAZIELLE DUTRA
DA SILVA, aprovada em Concurso Público do Edital nº 001/2018, nomeada pela
Portaria nº 767/2021 de 29 de julho de 2021 publicado no Diário Oficial Eletrônico
do Município, para o cargo efetivo de Médico Clínico geral 40 horas semanais.
Art.2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 30 DE AGOSTO DE 2021.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
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CONVOCAÇÃO
Considerando o Concurso Público Edital nº 001/2018 realizado pelo Município com resultado homologado
em 31 de julho de 2018 e o interesse público para preenchimento de vagas de provimento efetivo, nos
quadros funcionais do Município de Araquari, conforme preceitua a Lei Orgânica Municipal.
Ficam CONVOCADOS (AS), para comparecer junto a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas da
Prefeitura de Araquari no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, conforme artigo 17 da Lei Complementar
117/2011, a fim de tratar do processo de admissão para a vaga de:

•

MÉDICO CLÍNICO GERAL - PMA, os (as) candidatos (as):
NOME

PLINIO HENRIQUE DE CASTRO CEZARINO
Araquari/SC, 30 de agosto de 2021.
Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas
Prefeitura de Araquari

INSCRIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

6262

26
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PORTARIA Nº 843/2021
NOMEIA PLINIO HENRIQUE DE CASTRO CEZARINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faz saber a todos os
habitantes deste Município que;
CONSIDERANDO, o Concurso Público realizado pelo Município com resultado
homologado pelo Decreto 138/2018 de 31 de julho de 2018;
CONSIDERANDO, a necessidade de preenchimento de vagas de provimento efetivo, nos
quadros funcionais do Município de Araquari, conforme preceitua a Lei Orgânica
Municipal e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
CONSIDERANDO, o ofício n º 583/2021/SMS/PMAda Secretaria de Saúde.

RESOLVE:
Art.1°. Nomear o senhor PLINIO HENRIQUE DE CASTRO CEZARINO, Inscrição n° 6262
para o cargo efetivo de Médico Clínico geral 40 horas semanais, por ter logrado
êxito no Concurso Público do Edital nº 001/2018.
Art.2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 30 DE AGOSTO DE 2021.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
Prefeito Municipal de Araquari
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INSTRUÇÃO NORMATIVA 09/2021
Estabelece normas para o atendimento
presencial nos Centros de Educação
Infantil e nas Escolas da Rede
Municipal de Ensino em razão da
Pandemia de Covid-19.
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, em
conformidade com a Lei Complementar n° 211/2017, que dispõe sobre a estrutura
da administração superior do Município de Araquari e dá outras providências,
Considerando a Portaria n. 188/GM/MS, de 04 de fevereiro
de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em
razão da infecção humana pelo novo Coronavírus (Covid-19);
Considerando o que trata a Lei nº 13.979/2020, que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente da Pandemia de Covid-19;
Considerando a Resolução do CNE/CP nº 02/2020 que
institui Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos
da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais
excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de ensino, instituições e redes
escolares, públicas, privadas, comunitárias e confessionais, durante o estado de
calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020;
Considerando os termos da Lei n° 9394/1996 que
estabelece Diretrizes e Bases da Educação Nacional e consagra o dever do
Estado com educação escolar pública e sua efetivação mediante a garantia de
educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade e
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também

estabelece a autonomia dos

municípios para editar normas

complementares para o seu sistema de ensino;
Considerando o Decreto n° 1.371/2021 do Estado de Santa
Catarina que declara estado de calamidade pública em todo o território
catarinense nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais,
para fins de enfrentamento da Pandemia de Covid-19, e estabelece outras
providências;
Considerando o Decreto n° 1.408/2021 do Estado de Santa
Catarina que dispõe sobre as atividades essenciais da Educação e regulamenta
as atividades presenciais nas unidades das Redes Pública e Privada relacionadas
à Educação Infantil, Ensino Fundamental, Nível Médio, Educação de Jovens e
Adultos (EJA), Ensino Técnico, Ensino Superior e afins, durante a Pandemia de
Covid-19;
Considerando a Portaria Conjunta SES/SED/DCSC n°
1967/2021 que estabelece protocolos de segurança sanitária para as atividades
escolares/educacionais (curriculares e extracurriculares) presenciais para a
Educação Básica, Educação Profissional, Ensino Superior e afins, durante a
Pandemia da Covid-19;
Considerando a Nota de Alerta Conjunta nº 014/2021 –
DIVE/DIVS/SUV/SES/SC que alerta os estabelecimentos de ensino diante da
transmissão comunitária da variante Delta no Estado de Santa Catarina e para o
fortalecimento das medidas de prevenção.
Considerando o Decreto Municipal n° 050/2020 que
consolida as medidas de prevenção e combate ao Covid-19 no Município de
Araquari;
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RESOLVE estabelecer normas para o atendimento presencial nos Centros
de Educação Infantil e nas Escolas da Rede Municipal de Ensino em razão
da Pandemia de Covid-19:
CAPÍTULO I - DOS PLANOS DE CONTINGÊNCIA PARA EDUCAÇÃO
Art. 1º. O Plano de Contingência para Educação/Covid-19 (PlanCon-Edu/Covid19) é um instrumento de planejamento e preparação da resposta ao desastre de
natureza biológica, caracterizado pela Pandemia da Covid-19. É organizado pela
definição e caracterização do cenário de risco, se explicitam os níveis de
risco/prontidão considerados e se estabelecem as dinâmicas e ações
operacionais a implementar, definindo-se estratégias, ações e rotinas de resposta
para o enfrentamento da Pandemia da Covid-19.
Parágrafo único. O Plano de Contingência para Educação/Covid-19 deverá ser
acompanhado e monitorado em sua execução, sendo revisado e atualizado
sempre que necessário, numerando e registrando suas versões, mantendo o
histórico das atualizações para a comunidade escolar e para a autoridade
sanitária competente quando solicitado.

CAPÍTULO II - DIRETRIZES GERAIS PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL
Art. 2º. Cada Centro de Educação Infantil ou Escola da Rede Municipal de Ensino
definirá a estratégia de atendimento presencial, considerando todas as medidas
sanitárias previstas na legislação vigente e procedendo com as adequações
necessárias no Plano de Contingência Escolar para a Covid-19 (PlanConEdu/Covid-19).
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§ 1º A capacidade das salas de aula estará condicionada ao distanciamento
mínimo de 1 metro entre as crianças.
§ 2º Nos espaços de alimentação escolar, deverá ser respeitado o distanciamento
de 1,5 m obrigatoriamente.
§ 3º Nas unidades de ensino em que os espaços coletivos destinados à
alimentação escolar (refeitório, pátio ou outros) não comportarem o número total
de crianças por turno e se for necessário o uso das salas de aula para abrigar o
recreio, deverá ser respeitado o distanciamento de 1,5 m obrigatoriamente.
§ 4º Nas atividades de Educação Física ou em quaisquer usos das áreas
externas, deverá ser respeitado o distanciamento de 1,5 m obrigatoriamente.
§ 5º É recomendável diminuir ao máximo a interação entre crianças e entre
docentes de turmas diferentes para minimizar os riscos de contaminação.
§ 6º Cabe a cada Centro de Educação Infantil ou Escola estabelecer em seu
Plano de Contingência Escolar para a Covid-19 (PlanCon-Edu/Covid-19) os
critérios de alternância de turmas e/ou de crianças para a atividade presencial,
quando necessário.
§ 7º Cabe a cada Centro de Educação Infantil ou Escola estabelecer os critérios
para o atendimento remoto, considerando os termos previstos no Decreto nº
1.408/2021 do Estado de Santa Catarina.
Art. 3º. Cada Centro de Educação Infantil ou Escola deverá realizar o
monitoramento diário de trabalhadores e de crianças que apresentarem sintomas
gripais em todos os turnos e informar imediatamente às autoridades de saúde
para que sejam tomadas as medidas para o diagnóstico, o rastreamento e o
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monitoramento de contatos.
§ 1º Deverá ser realizada a aferição da temperatura de trabalhadores, de crianças
e de visitantes, previamente ao seu ingresso nas dependências da unidade de
ensino.
§ 2º Deverá ser mantida a presença de trabalhador nos acessos da unidade de
ensino, de modo que se mantenham organizados os fluxos de entrada e de saída
e seja garantido o cumprimento das medidas de prevenção, especialmente com
relação ao uso de máscaras, distanciamento social e uso de álcool em gel ou
preparação antisséptica de efeito similar.
§ 3º Cada Centro de Educação Infantil ou Escola deverá acionar imediatamente a
Comissão do PlanCon-Edu/Covid-19 para tomar decisões sobre a suspeita ou a
confirmação de infecção por Covid-19 e prontamente informar à Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 4º. É obrigatório o uso de máscaras descartáveis ou de tecido não tecido
(TNT) ou de tecido de algodão, por crianças com seis anos ou mais,
trabalhadores e visitantes, durante todo o período de permanência nas unidades
de ensino. Para crianças com menos de seis anos, é recomendável:
I.

que crianças de zero a dois anos e onze meses não utilizem máscaras por
risco de asfixia;

II.

que crianças de três anos a cinco anos e onze meses utilizem máscaras
sob supervisão;

III.

que crianças com transtorno do espectro autista, com deficiência
intelectual, com deficiências sensoriais ou quaisquer outras deficiências
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que as impeçam de fazer uso adequado da máscara sejam dispensadas
dessa obrigação.
Art. 5º. A vacinação contra a Covid-19 é obrigatória para todos os trabalhadores
da Educação que atuam nos Centros de Educação Infantil e nas Escolas,
conforme o Decreto n° 1.408/2021 do Estado de Santa Catarina.
§ 1º Todos os trabalhadores devem entregar cópias dos comprovantes de
vacinação contra a Covid-19 às chefias imediatas (diretores) dos Centros de
Educação Infantil e das Escolas, para fins de registro e de controle.
§ 2º A impossibilidade de se submeter à vacinação contra a Covid-19 deverá ser
comunicada às chefias imediatas (diretores) da unidade de ensino e devidamente
comprovada por meio de documentos que fundamentam as razões clínicas para a
não imunização.
§ 3º Todos os trabalhadores que estiverem atuando em regime de trabalho
remoto, por fazerem parte dos grupos de risco ou por coabitarem com pessoa
idosa ou com doença crônica, deverão retornar às atividades presenciais após
vinte e oito dias da data de aplicação da segunda dose ou da dose única da
vacina contra Covid-19 em si ou na pessoa com quem coabita.
CAPÍTULO III - DIRETRIZES PARA ATENDIMENTO NOS CENTROS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 6º. Os Centros de Educação Infantil deverão ofertar atendimento presencial a
todas as crianças matriculadas.
§ 1º O atendimento das crianças deverá ser organizado em dois turnos diários
(matutino e vespertino).
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§ 2º As famílias das crianças já matriculadas em tempo integral deverão optar por
um dos turnos de atendimento. A nova composição das turmas deverá ser
imediatamente registrada no Sistema EVN.
§

3º

Cada

unidade

de

ensino

deverá

estabelecer

parâmetros

de

acompanhamento das crianças de até 3 anos e 11 meses cujas famílias optarem
por não frequentar as aulas presencialmente. Não haverá atendimento remoto
para as crianças que não frequentarem as aulas, com exceção daquelas com
comorbidades previstas no Decreto n° 1.408/2021 do Estado de Santa Catarina.
§ 4º As vagas das crianças de até 3 anos e 11 meses cujas famílias optarem por
não frequentar as aulas presenciais deverão ser disponibilizadas seguindo a Lista
de espera única. As vagas que serão criadas com a reorganização do
atendimento em dois turnos devem ser imediatamente disponibilizadas seguindo
a Lista de espera única.
§ 5º Cada turma deverá atender a capacidade máxima em cada turno,
considerando a disponibilidade de estrutura física e de corpo docente.
§ 6º O atendimento em tempo integral será restabelecido gradativamente no ano
de 2022, de acordo com a capacidade de cada unidade de ensino, considerando
a legislação, as diretrizes sanitárias, as diretrizes pedagógicas e de atuação de
trabalhadores da educação e será condicionada à extinção do estado de
calamidade pública declarado no Decreto n° 1.408/2021 do Estado de Santa
Catarina.
Art. 7º.

Cada unidade de ensino deve zelar pelo cumprimento de medidas

específicas de prevenção e controle relacionadas à Educação Infantil,
considerando principalmente:
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I.

A criação de escala de horários para uso dos parques e áreas externas,
realizando higienização completa após cada uso;

II.

O cumprimento dos protocolos de higienização de colchonetes, tatames,
trocadores, cadeiras de alimentação, berços e outros materiais coletivos
após cada uso e ao final de cada turno;

III.

Não permitir que colchões ou berços das crianças na hora do soninho
sejam compartilhados, o uso deve ser individualizado e deverá ser
realizada a higienização completa antes e após uso;

IV.

Não permitir o uso de brinquedos ou outros materiais que não sejam
passíveis de higienização;

V.

Não permitir que as crianças levem brinquedos de casa para a unidade de
ensino;

VI.

O cumprimento dos protocolos de higienização ao realizar troca de fraldas
de bebês ou crianças, definindo um local fixo para esta atividade, utilizando
luvas descartáveis e avental descartável ou impermeável e realizando o
descarte adequado dos materiais resultantes;

VII.

Adotar estratégias eficazes de comunicação com a comunidade escolar,
priorizando os canais virtuais;

VIII.

Providenciar a atualização dos contatos de emergência das crianças
conforme diretrizes do PlanCon-Edu/Covid-19.

CAPÍTULO IV - DIRETRIZES PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS
Art. 8º. As Escolas deverão ofertar atendimento presencial a todas as crianças
em idade escolar obrigatória.
§ 1º O atendimento das crianças deverá ser presencial e organizado em dois
grupos (A e B), em semanas alternadas.
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§ 2º Na semana em que a criança frequentar presencialmente as aulas, deverá
receber material ou atividades didáticas para serem executadas na semana
subsequente (atividades de casa), a fim de garantir os direitos de aprendizagem e
o devido cumprimento da carga horária letiva.
§ 3º Será ofertado atendimento remoto exclusivamente às crianças com as
comorbidades previstas no Decreto n° 1.408/2021 do Estado de Santa Catarina.
Em casos em que as famílias de crianças com as comorbidades previstas no
referido Decreto optarem pelo atendimento presencial, a família deverá
apresentar documentação clínica que ateste a segurança da criança no ambiente
escolar, além de assinar Termo de responsabilidade.
Art. 9º.

Cada unidade de ensino deve zelar pelo cumprimento de medidas

específicas de prevenção e controle relacionadas à Pré-escola e ao Ensino
Fundamental, considerando principalmente:
I.

Readequar os horários de aulas de cada turma de forma a condensar as
aulas dos componentes curriculares (aulas-faixa), permitindo que os
docentes mudem o mínimo possível de sala;

II.

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

III.

Estabelecer

regras

para

que

docentes

e

crianças

higienizem

equipamentos, instrumentos e materiais didáticos empregados nas aulas
com álcool a 70% ou com soluções sanitizantes de efeito similar;
IV.

Adotar estratégias eficazes de comunicação com a comunidade escolar,
priorizando os canais virtuais;
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V.

Providenciar a atualização dos contatos de emergência das crianças
conforme diretrizes do PlanCon-Edu/Covid-19.

CAPÍTULO V - DOS PROCEDIMENTOS EM CASOS DE SUSPEITA OU DE
INFECÇÃO POR COVID-19
Art. 10. As atividades presenciais das turmas dos Centros de Educação Infantil
poderão ser suspensas em casos de suspeita ou de infecção por Covid-19
seguindo os seguintes parâmetros:
I.

Em casos de suspeita ou de confirmação de infecção por Covid-19 em
criança que frequenta as atividades presenciais ou em familiares que com
ela coabitam, as atividades da turma serão suspensas conforme
determinação médica;

II.

Os docentes das turmas suspensas por suspeita ou por infecção
confirmada de Covid-19 somente serão afastados se apresentarem
sintomas gripais, uma vez que o uso correto dos equipamentos de
proteção individual é obrigatório durante todo o período de trabalho;

III.

Em casos de suspeita ou de confirmação de infecção por Covid-19 em
docente, as turmas por ele atendidas devem ser suspensas conforme
determinação médica;

IV.

As unidades de ensino deverão manter contato e orientar as famílias para
que, em caso de suspeita ou de infecção por Covid-19, sejam
imediatamente comunicadas;

V.

Em casos de suspensão de atividades, as famílias deverão ser
imediatamente comunicadas.
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Art. 11. As atividades presenciais das turmas das Escolas poderão ser
suspensas em casos de suspeita ou de infecção por Covid-19, seguindo os
seguintes parâmetros:
I.

Em casos de suspeita ou de confirmação de infecção por Covid-19 em
criança ou em familiares que com elas coabitam, as atividades nos
ambientes frequentados por aquela turma serão suspensas no turno
subsequente para realização de higienização ou sanitização;

II.

As faltas decorrentes de suspeita ou de confirmação de infecção por
Covid-19 em criança ou em familiares que com elas coabitam somente
serão justificadas com a apresentação de atestado médico;

III.

Em casos de suspeita ou de confirmação de infecção por Covid-19 em
docentes titulares, os horários de aulas das turmas por eles atendidas
deverão ser adaptados para que as crianças tenham preservadas as aulas
com os componentes curriculares complementares, ainda que seja
necessária a diminuição temporária dos dias de atendimento presencial;

IV.

Em casos de suspeita ou de confirmação de infecção por Covid-19 em
docentes dos componentes de Artes, Ciranda, Educação Física e Inglês,
os horários de aulas das turmas por eles atendidas deverão ser adaptados
para que as crianças tenham preservadas as demais aulas;

V.

O período de afastamento de docentes por suspeita ou por confirmação de
infecção por Covid-19 será determinado em atestado médico devidamente
ratificado pelo Departamento de Saúde Ocupacional.

VI.

As unidades de ensino deverão manter contato e orientar as famílias para
que, em caso de suspeita ou de infecção por Covid-19, sejam
imediatamente comunicadas.
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VII.

Em casos de suspensão de atividades, as famílias deverão ser
imediatamente comunicadas, inclusive com a indicação das adaptações
temporárias nos horários e/ou dias de atendimento presencial.

Art. 12. As atividades presenciais dos Centros de Educação Infantil e das Escolas
poderão ser totalmente suspensas em caso de surto de Covid-19.
Parágrafo Único: Considera-se surto de Covid-19 a ocorrência de três ou mais
casos confirmados de Covid-19 na mesma turma ou em turmas que frequentam
ambiente compartilhado, dentro de um período de catorze dias do início dos
sintomas do primeiro caso, conforme Nota de Alerta Conjunta nº 014/2021 –
DIVE/DIVS/SUV/SES/SC.
CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13. Os casos omissos deverão ser tratados pela Comissão do PlanConEdu/Covid-19 de cada Centro de Educação Infantil ou Escola e a decisão deve
ser reportada à Secretaria de Educação para providências e/ou adaptações no
atendimento.
Art. 14. Ficam revogadas todas as disposições em contrário da Instrução
Normativa nº 02/2021.
Art. 15. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Araquari, 27 de agosto de 2021.

FRANCISCO AIRTON GARCIA
Secretário Municipal de Educação Araquari

