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Diário Oficial 
Nº 2305 -  ANO X QUARTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2020 

Prefeitura de Extremoz 
www.extremoz.rn.gov.br 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE  

Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09) 

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA – PREFEITO 

 

PODER EXECUTIVO 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFORMAÇÕES 

 
AVISO DE SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO DE SERVIDOR 

*Republicado por incorreção 

DENNIS FELIPE LUCENA DA SILVA, CPF 032.941.644-83, Guarda Civil Municipal, Matrícula nº. 65201, 

solicitamos o seu comparecimento a Gerência de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de 

Planejamento, Administração, Finanças e Informações, no horário das 07h às 13h, dentro de 05 (cinco) dias, 

a contar desta publicação de solicitação de comparecimento, para tratar de assunto do seu interesse. 

Extremoz, 13 de outubro de 2020. 

 

 
Thauana Cinthya Alexandre do Nascimento 

Gerente de Recursos Humanos 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
PORTARIA Nº18/2020/SME - EXTREMOZ/RN  
 

Dispõe sobre protocolo específico  
para retomada das Atividades 

 presenciais nas Escolares da rede  
municipal de ensino de Extremoz. 

  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, no uso 
de suas atribuições legais, dispõe sobre protocolo específico para retomada das Atividades Presenciais nas 
Escolares da rede municipal de ensino de Extremoz,escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
 
CONSIDERANDODECRETO Nº 29.989, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020.que Prorroga o prazo de 
suspensão das aulas presenciais nas unidades da rede pública de ensino do Rio Grande do Norte e autoriza 
a retomada das atividades escolares presenciais nas unidades da rede privada de ensino, para fins de 
enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19). 
 
CONSIDERANDO o Documento Potiguar com Diretrizes para Retomada das Atividades Escolares, com o 
objetivo de subsidiar a elaboração de protocolos com orientações normativo-pedagógicas e de 
biossegurança em todos os Sistemas Estadual e Municipais de Ensino do RN. 
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CONSIDERANDOo Parecer CNE/CP nº 05 de 28/04/2020, reorganização do Calendário Escolar e da 
possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima 
anual, em razão da Pandemia da COVID-19. 
 
CONSIDERANDO a Instrução Normativa Nº 01/2020 – CEE/SEEC – RN, DE 05/04/2020 que dispõe sobre 
regime excepcional e transitório, de atividades escolares não presenciais nas instituições de ensino 
integrantes do Sistema Estadual de Educação do Rio Grande do Norte, atendendo às decisões de 
isolamento social definidas pelo Governo do Estado com o fim de evitar e combater o avanço da pandemia 
causada pelo coronavírus (COVID-19); 
 
CONSIDERANDO a Resolução nº 03/2020 do CME/GS/SME de Extremoz de 27 de abril de 2020que dispõe 
sobre o regime excepcional e transitório, de atividades escolares não presenciais nas instituições de ensino 
integrantes do Sistema Municipal de Educação, atendendo às decisões de isolamento social definidas pelo 
Governo do Estado com o fim de evitar e combater o avanço da pandemia causada pelo coronavírus 
(COVID-19). 
 
CONSIDERANDO a possibilidade das Unidades de Ensinoavaliarem as condições de segurança, juntamente 
com os pais e/ou responsáveis; 
 
RESOLVE: 
 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 1ª Ficam estabelecidas as medidas administrativas, pedagógicas e sanitárias a serem adotadas pelas 
unidades de ensino públicas e privadas da rede municipal de ensino de Extremoz-RN, em todas as etapas e 
modalidades de ensino, no retorno às atividades educacionais presenciais, para fins de prevenção e controle 
da transmissão do novo coronavírus enquanto perdurar o estado de pandemia por COVID-19.  
 
§1º A implementação das medidas administrativas, pedagógicas e sanitárias de que trata o caput deste artigo 
estão condicionadas à avaliação de risco e à autorização para o retorno às aulas presenciais.  
 
§2º O retorno das atividades educacionais presenciais deverá ocorrer de forma gradual, em etapas e com 
revezamento.  
 
§3º Medidas adicionais específicas serão estabelecidas para as classes da educação infantil e educação 
especial. 
 
CAPÍTULO II  
DO PLANO ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E CONTROLE 
 
Art. 2º As unidades de ensino somente poderão retomar as aulas presenciais após a elaboração e 
implementação de um Plano Estratégico de Prevenção e Controle da transmissão do novo coronavírus 
(COVID-19), segundo o disposto a seguir:  
 
I. o Plano Estratégico de Prevenção e Controle deverá ser elaborado conforme o modelo do Anexo Único;  
II. o Plano Estratégico de Prevenção e Controle deverá estar disponível no estabelecimento e ser 
apresentado às autoridades responsáveis pela fiscalização quando solicitado;  
III. as medidas estabelecidas pelo Plano Estratégico de Prevenção e Controle deverão ser de conhecimento 
de toda a comunidade escolar - alunos e seus responsáveis, professores e funcionários de apoio; e  
IV. o Plano Estratégico de Prevenção e Controle de cada unidade de ensino deverá estar em constante 
construção, devendo ser revisado quando houver alterações nas medidas implementadas e também quando 
houver adequações dos pontos que foram avaliados como pendentes em versões anteriores. 
 
CAPÍTULO III  
DA CRIAÇÃO DO COMITÊ LOCAL DE PREVENÇÃO 
 
Art. 3º As unidades de ensino deverão criar um Comitê Local de Prevenção, que terá as seguintes 
atribuições:  
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I. orientar a comunidade escolar sobre os cuidados que devem ser adotados para prevenção do novo 
coronavírus (COVID-19) e sobre as medidas estabelecidas pelo Plano Estratégico de Prevenção e Controle;  
II. organizar e acompanhar a implementação das medidas de prevenção e controle do novo coronavírus 
(COVID-19) estabelecidas pelo Plano Estratégico de Prevenção e Controle; 
III. verificar o cumprimento das medidas estabelecidas pelo Plano Estratégico de Prevenção e Controle; e  
 
IV. acompanhar e seguir as determinações dos decretos, portarias e notas técnicas estaduais e municipais 
para o segmento.  
 
Art. 4º Caberá à unidade de ensino constituir seu Comitê Local de Prevenção, o qual terá a seguinte 
composição:  
 
I. 1(um) representante da diretoria da escola;  
II. 1(um) ou mais representantes da coordenação da escola;  
III. representantes do corpo docente; 
IV. representantes dos estudantes, quando aplicável; e 
V. representantes de responsáveis legais pelos estudantes, no caso de estudantes menores de idade. 
 
CAPÍTULO IV  
DO MONITORAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO 
 
Art. 5º Para fins de monitoramento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-
19) no município de Extremoz-RN após o retorno das atividades educacionais presenciais, as unidades de 
ensino deverão enviar o Plano Estratégico de Prevenção e Controleelaborado e para informar dados 
concernentes ao afastamento de estudantes e trabalhadores por suspeita ou confirmação de COVID-19 e à 
aplicação das medidas de prevenção e controle da transmissão do novo coronavírus (COVID-19).  
 
§1º As informações referentes ao monitoramento deverão ser enviadas semanalmente.  
 
Art. 6º Para as ações de avaliação, monitoramento e controle, as Secretarias Municipal de Saúde terá acesso 
às informações das quais se trata o art. 5°. 
 
Art. 7º Todos os Planos Estratégicos de Prevenção e Controle e as ações de monitoramento estarão sujeitas 
a avaliação, verificação e fiscalização da Vigilância Sanitária ou de outros órgãos de fiscalização. 
 
Art. 8º as escolas da rede municipal de ensino estarão sujeitas à avaliação, verificação e fiscalização pela 
Secretaria Municipal de Educação; 
 
CAPÍTULO V  
DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E SANITÁRIAS 
 
Art. 9º As unidades de ensino deverão adotar as seguintes medidas gerais como parte das ações de 
prevenção e controle da transmissão do novo coronavírus (COVID-19): 
 
I. manter registro atualizado dos contatos de emergência dos estudantes e trabalhadores;  
II. capacitar os trabalhadores para execução das medidas de prevenção e manter registros das capacitações;  
III. orientar os trabalhadores, estudantes e seus responsáveis que não se façam presentes na unidade de 
ensino caso apresentem sinais e sintomas de síndrome gripal e/ou estejam em investigação para COVID-19;  
IV. orientar os estudantes a procurar imediatamente representantes do Comitê Local de Prevenção caso 
apresentem sinais e sintomas de síndrome gripal nas dependências da escola; 
V. orientar os trabalhadores a procurarem imediatamente seus superiores caso apresentem sinais e sintomas 
de síndrome gripal;  
VI. sempre que possível, privilegiar atividades nas áreas externas, espaços mais amplos e arejados (pátios, 
jardins) e em regime rotativo dos grupos, considerando o distanciamento físico recomendado;  
VII. evitar utilizar os bebedouros da unidade de ensino de forma direta na torneira, devendo ser 
providenciadas outras formas para retirada da água, como utilização de copos plásticos descartáveis ou 
recipientes de uso individual;  
VIII. manter abertas todas as janelas e portas dos ambientes, priorizando, sempre que possível, a ventilação 
natural;  
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IX. disponibilizar preparações alcoólicas a 70% (setenta por cento) para higienização das mãos dentro das 
salas de aula e em locais estratégicos e de fácil acesso, como entrada, saída, corredores, sala de 
professores e secretaria;  
X. disponibilizar kit completo para higiene das mãos nos banheiros, com sabonete líquido, toalhas de papel 
não reciclado, preparações alcoólicas a 70% (setenta por cento), lixeiras com tampa acionada por pedal ou 
outro mecanismo que dispense contato manual;  
XI. assegurar o fornecimento de máscaras para os estudantes em situação de vulnerabilidade social; 
XII. assegurar o fornecimento de máscaras para os trabalhadores;  
XII. estabelecer estratégias para adequada troca das máscaras pelos estudantes e prestar a devida 
assistência e supervisão do uso de máscaras por crianças, em especial as que apresentarem dificuldades ou 
maior grau de dependência;  
XIV. suspender o uso compartilhado de brinquedos e outros materiais, garantindo, sempre que possível, 
material individual para o desenvolvimento das atividades pedagógicas;  
XV. suspender o uso de brinquedos e outros materiais de difícil higienização, permitido o uso de brinquedos 
levados das residências somente se for adotada rotina de higienização na entrada;  
XVI. quando houver utilização do piso com maior frequência para o desenvolvimento das práticas 
pedagógicas, adotar o uso de proteção para os pés ou a prática de retirar os calçados antes de entrar na sala 
por trabalhadores e alunos e, caso seja usada proteção para os calçados, deverá ser de uso individual, 
calçada toda a vez que o estudante ou o trabalhador adentrar no espaço, bem como ser retirada ao sair, e 
deverá ser trocada diariamente;  
XVII. suspender as atividades que impliquem reunião de pessoas, como seminários, grupos de estudo, 
tutorias, excursões, passeios externos, confraternizações, eventos, visitas técnicas, feiras de cursos e 
festividades; 
XIII. suspender as atividades esportivas coletivas, teatro e dança, devido ao risco de propagação de 
partículas;  
XIX. garantir medidas que respondam às necessidades dos estudantes público da educação especial;  
XX. priorizar a realização de reuniões de forma não presencial;  
XXI. adotar medidas que viabilizem o atendimento presencial mínimo nas secretarias (informação, matrícula, 
transferência, emissão de documentos, histórico escolar, etc.), com foco no atendimento não presencial e 
utilização da via digital para os procedimentos administrativos;  
XXII. utilizar os laboratórios apenas nos casos em que o professor considerar essencial para atingir os 
objetivos de aprendizagem descritos em seu planejamento de ensino, observando as recomendações de 
distanciamento físico, higienização adequada do ambiente, higienização dos equipamentos após a aula 
prática, uso e higienização adequada de equipamentos de proteção como jaleco, óculos e luvas, os quais 
não devem ser compartilhados;  
XXIII. caso a biblioteca escolar seja utilizada, devem ser implementadas medidas para garantir a devolução e 
empréstimo de livros em condições de segurança, devendo ser separado local específico para os materiais 
devolvidos, os quais serão mantidos no acervo por 5 (cinco) dias para serem novamente liberados para 
empréstimo, tornando-se obrigatória a orientação para que os funcionários higienizem a mãos sempre que 
manipularem os livros;  
XXIV. providenciar, antes do retorno das aulas presenciais, toda a estrutura e recursos necessários para 
implementar as ações de prevenção; e 
XXV. suspender imediatamente as aulas em caso de falta de água, preparações alcoólicas a 70% (setenta 
por cento), sabonete líquido, toalhas de papel não reciclado ou outros produtos de higiene, retornando as 
atividades apenas após o restabelecimento das condições necessárias para prevenção do novo coronavírus 
(COVID-19).  
 
Art. 10 Nas dependências da unidade de ensino deverão ser adotados por parte dos estudantes, 
trabalhadores e visitantes, os cuidados pessoais necessários para minimizar a transmissão do novo 
coronavírus (COVID-19), incluindo: 
 
I. respeito às normas de distanciamento social e utilização dos espaços físicos da escola;  
II. uso obrigatório de máscaras de uso individual, obedecendo as recomendações de troca, higienização e 
descarte;  
III. higienização frequente das mãos por 40 (quarenta) a 60 (sessenta) segundos com água corrente e 
sabonete líquido, sempre que as mãos estiverem visivelmente sujas e, principalmente, nas seguintes 
situações:  
 
a. após uso do transporte público;  
b. ao chegar na unidade de ensino;  
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c. após retorno dos intervalos;  
d. após tocar superfícies, tais como maçanetas, corrimões, botões e interruptores;  
e. após tossir, espirrar e/ou assoar o nariz;  
f. antes e após o uso do banheiro;  
g. antes de manipular alimentos;  
h. antes de tocar em utensílios higienizados;  
i. antes e após se alimentar;  
j. antes e após práticas de cuidado com os alunos; 
k. após as operações de limpeza ambiental;  
l. após manusear resíduos ou tocar em outros materiais sujos/ contaminados; 
m. após o uso dos espaços coletivos;  
n. antes de iniciar uma nova atividade coletiva, dentre outros;  
 
IV. higienização das mãos com preparação alcoólica a 70% (setenta por cento) quando não for possível a 
lavagem com água e sabão e as mãos estiverem visivelmente limpas;  
V. evitar tocar olhos, nariz e boca;  
VI. uso de unhas aparadas, cabelos presos e evitar uso de adornos, como anéis, alianças e pulseiras;  
VII. não compartilhar objetos de uso pessoal e materiais como lápis, canetas, pranchetas, cadernos e outros;  
VIII. higienização frequente dos aparelhos celulares com solução alcoólica a 70% (setenta por cento) ou 
solução sanitizante de efeito similar; 
IX. cumprimento de pessoas nunca por meio de contato físico, como abraços, beijos e apertos de mão; e,  
X. evitar aglomerações e respeitar o distanciamento físico de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) entre 
as pessoas.  
 
Art. 11 A unidade de ensino deverá adotar rotina de orientação aos estudantes e funcionários sobre os 
cuidados pessoais necessários e as medidas de prevenção e controle da transmissão do novo coronavírus 
(COVID-19), em linguagem acessível a todos utilizando, inclusive com o uso de recursos visuais de 
comunicação. 
 
Art. 12 A unidade de ensino deverá zelar pelo cumprimento das medidas de prevenção e protocolos 
estabelecidos e supervisionar o uso de máscaras, adotando as tratativas necessárias em caso de 
descumprimento.  
 
Art. 13 A unidade de ensino deverá dispor de termômetro digital em suas dependências para aferir a 
temperatura corporal de alunos e funcionários mediante busca ativa por parte destes e, caso sejam 
identificadas pessoas com quadro febril, deverão ser seguidas as medidas do art. 19.  
 
§1º A unidade de ensino poderá instituir uma rotina para aferição da temperatura corporal da comunidade 
escolar. 
 
§2º Deverá ser considerada febre temperatura corporal a partir de 37,8°C, de acordo com o definido na 
NOTA TÉCNICA Nº 14/2020/SESAP - SUAS/SESAP - CPS/SESAP – RN ou a que vier a substituir. 
 
CAPÍTULO VI 
DA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES 
 
Art. 14 As unidades de ensino deverão adotar as seguintes medidas gerais de limpeza do ambiente:  
 
I. elaborar instruções para higienização dos ambientes, materiais e equipamentos, em linguagem acessível 
aos trabalhadores envolvidos nos procedimentos de higienização;  
II. garantir o fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários aos responsáveis pela 
limpeza;  
III. higienizar, ao menos uma vez a cada turno, as superfícies de uso comum que são tocadas com 
frequência, tais como maçanetas das portas, corrimãos, botões de elevadores, bancadas, mesas, bancos, 
cadeiras, interruptores, puxadores, teclados de computadores, mouses, telefones e acessórios em 
instalações sanitárias (torneiras, botão de descarga, dispensadores etc.) com álcool 70% (setenta por cento) 
ou preparações sanitizantes de efeito similar;  
IV. higienizar os bebedouros várias vezes ao dia;  
V. higienizar a cada uso os materiais e equipamentos utilizados pelos estudantes e professores em aulas 
práticas e aulas de educação física; 
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VI. quando houver compartilhamento de materiais e equipamentos, como computadores, tablets, 
equipamentos de laboratório e outros, esses devem ser higienizados com solução alcoólica a 70% (setenta 
por cento) ou outro saneante de efeito similar a cada troca de usuário;  
VII. reforçar os procedimentos de limpeza e desinfecção nos espaços utilizados por um maior número de 
pessoas, ou por período de tempo prolongado e que podem representar maior risco de contaminação, tais 
como: sanitários, locais para refeições, salas de aula, bibliotecas, salas de professores;  
VIII. nos níveis de ensino onde os alunos utilizem o piso com maior frequência para o desenvolvimento das 
práticas pedagógicas, a higienização do piso e outras superfícies deverá ser intensificada;  
IX. garantir os materiais de limpeza necessários, como sanitizantes, detergentes e utensílios de limpeza;  
X. manter limpos filtros e dutos dos aparelhos de ar-condicionado; e  
XI. promover capacitações específicas aos trabalhadores envolvidos sobre a rotina de limpeza  desinfecção, 
mantendo registro das capacitações. 
 
CAPÍTULO VII  
DO DISTANCIAMENTO FÍSICO E DA ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS 
 
Art. 15 As unidades de ensino deverão realizar adequações em seus espaços físicos a fim de evitar 
aglomerações e garantir o distanciamento físico de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) entre as 
pessoas, adotando as seguintes medidas:  
 
I. readequar a forma de atendimento aos alunos, de forma que seja possível o distanciamento físico de 1,5m 
(um metro e cinquenta centímetros);  
II. organizar e demarcar fluxos de sentido único para entrada, saída e circulação das pessoas previamente ao 
retorno das aulas;  
III. organizar as salas de aulas e demais ambientes onde ocorrem as atividades educacionais, de modo que o 
distanciamento entre as mesas, cadeiras ou carteiras seja respeitado; 
IV. sempre que possível, as mesas ou carteiras devem ser identificadas com os nomes dos alunos que 
ocupam o assento em cada turno, não devendo ser permitida a troca do local de assento ou de seu 
ocupante;  
V. estabelecer escalas de horários diferenciados para os intervalos e refeições das classes; sempre que 
possível, estabelecer horários diferenciados também para a entrada e saída dos estudantes, a fim de evitar 
aglomerações;  
VI. caso seja verificada dificuldade no cumprimento das medidas de distanciamento durante os intervalos, a 
unidade escolar deverá, além de escalonar os horários, adotar medidas adicionais, como suspender os 
intervalos ou definir que sejam feitos nas salas de aula;  
VII. providenciar que as atividades presenciais sejam realizadas sempre pelo mesmo grupo de estudantes, 
de forma fixa, evitando que haja contato entre os diferentes grupos;  
VIII. estabelecer a capacidade máxima de ocupação dos ambientes de forma que seja possível manter o 
distanciamento físico mínimo, a qual deve ser informada em local visível na entrada;  
IX. evitar locais de uso comum como biblioteca, refeitório, auditório e outros e, se for necessária a utilização, 
esses locais deverão ser readequados para evitar aglomerações e permitir o distanciamento físico 
recomendado;  
X. sinalizar o piso, assentos e demais espaços físicos, utilizando recursos de fácil visualização, de forma a 
propiciar o cumprimento das medidas de distanciamento estabelecidas para os ambientes;  
XI. afixar cartazes ou outros materiais educativos contendo as normas para utilização dos espaços e os 
protocolos para garantir distanciamento;  
XII. nas atividades físicas, deverá ser respeitado distanciamento físico de pelo menos 5 (cinto) metros entre 
as pessoas para atividades individuais que envolvam caminhadas e de 10m (dez metros) para atividades que 
envolvam corridas;  
 
CAPÍTULO VIII 
DAS MEDIDAS PARA PREPARAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DE ALIMENTOS 
 
Art. 16 As unidades de ensino deverão adotar as seguintes medidas gerais para manipulação, distribuição e 
consumo de alimentos:  
 
I. garantir a segurança sanitária na preparação, armazenamento, distribuição e consumo dos alimentos nas 
unidades de ensino durante a pandemia do novo coronavírus (COVID-19);  
II. garantir a adequada higienização das embalagens de alimentos e dos alimentos recebidos, antes do 
armazenamento e preparo;  
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III. nos ambientes de preparação de alimentos (cozinhas), devem garantir as condições necessárias visando 
o distanciamento físico entre os manipuladores quando houver mais de uma pessoa no mesmo ambiente;  
IV. capacitar os manipuladores de alimentos sobre todas as medidas de higiene pessoal e de boas práticas 
que deverão ser adotadas para minimizar o risco de transmissão do novo coronavírus (COVID-19) durante as 
atividades de preparação, armazenamento, distribuição dos alimentos, mantendo-se registro dessas 
capacitações;  
V. adequar os espaços físicos dos locais de refeições, organizando a disposição das mesas e demarcando 
os assentos, para que seja mantida distância de 2m (dois metros) entre a pessoas e de modo que pessoas 
não fiquem de frente umas para as outras;  
VI. as máscaras deverão ser retiradas apenas pelo período necessário para alimentação e a escola deverá 
orientar os estudantes sobre como proceder com a máscara nesse período, sendo recomendado aproveitar 
esse momento para realizar a troca da máscara, devendo a máscara usada ser guardada ou descartada, 
conforme o caso, jamais dispondo-a sobre a mesa ou assentos;  
VII. demarcar os locais das filas e os locais de distribuição das refeições, de modo a preservar o 
distanciamento físico mínimo entre as pessoas;  
VIII. sinalizar rotas de fluxo único nos locais para refeições e avisos para que os alunos mantenham distância 
entre si;  
IX. as mesas também deverão ficar distantes das portas, para respeitar a distância no momento de entrada 
nos locais para refeições;  
X. disponibilizar recursos para higienização das mãos nos acessos aos locais para refeições e orientar que 
todos os estudantes realizem a higienização das mãos ao entrar e ao sair;  
XI. orientar que não seja feito compartilhamento de utensílios entre os estudantes e funcionários;  
XII. realizar, entre os revezamentos e entre os turnos, a adequada limpeza e desinfecção das superfícies 
utilizadas nos locais para refeições;  
XIII. priorizar a utilização de talheres e copos descartáveis;  
XIV. os utensílios de consumação não descartáveis deverão ser lavados e desinfetados a cada uso;  
XV. substituir os sistemas de autosserviço de buffet , utilizando porções individualizadas ou disponibilizando 
funcionário(s) para servir os pratos;  
XVI. evitar utilizar toalhas de tecido nas mesas, jogos americanos, enfeites, displays ou outro material que 
dificulte a limpeza; e  
XVII. nas copas e locais utilizados para refeições por professores e funcionários das unidades de ensino, 
também deverão ser seguidas as medidas de prevenção, de higienização e de distanciamento físico de 2m 
(dois metros), devendo ser estabelecida a quantidade máxima de trabalhadores que utilizam o recinto por 
vez, com escalonamento de horário se necessário. 
 
CAPÍTULO IX  
DAS AÇÕES EM CASO DE SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 
 
Art. 17 Deverão ser considerados casos suspeitos de COVID-19 os indivíduos com quadro de síndrome 
gripal, definido como o indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por, pelo menos, 02 (dois) dos 
seguintes sinais e sintomas: 
 
I - febre (mesmo que referida);  
II - calafrios; III - dor de garganta;  
IV - dor de cabeça;  
V - tosse; VI - coriza;  
VII - distúrbios olfativos; ou 
VIII - distúrbios gustativos.  
 
Parágrafo único. A febre pode não estar presente em alguns casos como em pacientes jovens, idosos, 
imunossuprimidos ou que possam ter utilizado medicamento antitérmico.  
 
Art. 18 Os estudantes e seus responsáveis devem ser orientados a permanecer em casa se apresentarem 
sintomas de síndrome gripal, não devendo comparecer à unidade de ensino, e deverão comunicar 
imediatamente à unidade escolar.  
 
Art. 19 Ao serem identificados estudantes ou trabalhadores com sintomas de síndrome gripal nas 
dependências da escola, os seguintes procedimentos deverão ser seguidos:  
 
I. contatar os responsáveis no caso de menores de idade;  
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II. orientar os estudantes ou trabalhadores a procurarem o serviço de saúde para investigação diagnóstica e 
tratamento;  
III. providenciar o isolamento imediato na unidade de ensino de qualquer pessoa que apresente sintomas de 
síndrome gripal, até que ela seja encaminhada ao domicílio; 
IV. adotar o isolamento domiciliar por 14 (quatorze) dias ou pelo tempo determinado pelo médico, podendo a 
pessoa retornar às atividades desde que esteja assintomática; 
V. caso a doença seja descartada, a pessoa poderá retornar às atividades em menor tempo, mediante 
apresentação de laudo médico;  
VI. estudantes e funcionários cujos contatos domiciliares apresentarem suspeita do novo coronavírus 
(COVID-19) deverão adotar o isolamento domiciliar por 07 (sete) dias ou até o resultado do exame e, caso 
seja confirmado o caso fonte como novo coronavírus (COVID-19), ou, na ausência de confirmação 
diagnóstica, manter afastamento total por 14 (quatorze) dias, contados a partir do afastamento do caso-fonte; 
e  
VII. assegurar procedimento excepcional aos estudantes com quadro suspeito ou confirmado do novo 
coronavírus (COVID-19), para que não haja prejuízo nas atividades escolares.  
 
Parágrafo único. A unidade de ensino deverá manter registro atualizado dos afastamentos, contendo, no 
mínimo, nome, telefone, série/turma, serviço de saúde onde está sendo feito o acompanhamento, data do 
afastamento, data do retorno e contato dos responsáveis ou contatos de emergência.  
 
Art. 20 Em caso de confirmação do novo coronavírus (COVID-19) na comunidade escolar, deve-se adotar o 
isolamento domiciliar por 14 (quatorze) dias ou pelo tempo determinado pelo médico, podendo haver o 
retorno às atividades após esse período, desde que a pessoa esteja assintomática.  
 
§1º A unidade de ensino deverá manter registro dos casos confirmados do novo coronavírus (COVID-19) na 
comunidade escolar ou acadêmica, contendo nome, série/turma, data da confirmação, data do afastamento, 
serviço de saúde onde está sendo feito o acompanhamento, data do afastamento, data do retorno e contato 
dos responsáveis ou contatos de emergência.  
 
§2º Os estudantes e funcionários que retornarem às atividades após a recuperação deverão continuar 
seguindo os protocolos de prevenção e controle da unidade de ensino.  
 
§3º Em caso de confirmação do novo coronavírus (COVID-19) a unidade de ensino deverá entrar em contato 
com a vigilância epidemiológica ou vigilância em saúde do município e com a equipe de saúde da atenção 
primária para definição dos métodos de rastreamento de contatos do caso e definição dos parâmetros para 
adoção de medidas de proteção, como a suspensão de aulas da classe ou de toda escola, em casos de 
excessiva transmissibilidade. 
 
CAPÍTULO X  
DOS GRUPOS DE RISCO 
 
Art. 21 São considerados grupos de risco pessoas que se enquadram nas seguintes condições:  
 
I. idade superior 60 (sessenta) anos;  
II. crianças menores de 5 (cinco) anos;  
III. população indígena aldeada;  
IV. mulheres gestantes ou em puerpério;  
V. pessoas com quadro de obesidade (IMC>40), diabetes, imunossupressão, doenças cardiovasculares, 
doenças pulmonares pré-existentes, doença cerebrovascular, doenças hematológicas, câncer, tuberculose, 
nefropatias, ou que fazem uso de corticoides ou imunossupressores; e 
VI. menores de 19 (dezenove) anos com uso prolongado de ácido acetilsalicílico (AAS).  
 
§1º As unidades de ensino devem assegurar medidas especiais de trabalho para os funcionários 
pertencentes aos grupos de risco, como remanejamento de função, trabalho remoto, flexibilização do local e 
do horário de trabalho, dentre outras medidas possíveis.  
 
§2º As unidades de ensino deverão priorizar atividades educacionais não presenciais para estudantes 
pertencentes aos grupos de risco.  
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§ 3º Recomenda-se que o retorno às atividades presenciais de estudantes pertencentes aos grupos de risco 
seja feito mediante decisão conjunta dos pais e/ou responsáveis e de uma autoridade médica, sem prejuízo 
do acompanhamento das atividades educacionais dos alunos que permanecerem em isolamento domiciliar.  
 
§ 4º A medida que ocorrerem avanços no conhecimento cientifico relacionado a COVID-19 as condições 
determinantes de risco estabelecidas no caput poderão ser alteradas.  
 
§ 5º O disposto neste artigo não é aplicado para servidores da rede privada deensino, que seguem as regras 
específicas previstas na legislação. 
 
CAPÍTULO XI  
DO TRANSPORTE ESCOLAR 
 
Art. 22 O transporte dos estudantes deve considerar as regras de distanciamento físico entre os estudantes e 
observar as seguintes recomendações:  
 
I. os veículos devem operar apenas com a metade da capacidade máxima;  
II. promover a limpeza do interior dos veículos ao menos uma vez ao dia; 
III. realizar a cada turno ou com maior frequência, de acordo com o número de viagens realizadas, a 
desinfecção da partes tocadas com frequência, como maçanetas, volante, dispositivos dos cintos de 
segurança e outros, utilizando preparações alcoólicas antissépticas a 70% (setenta por cento) ou outras de 
efeito similar;  
IV. os assentos deverão ser sinalizados indicando os locais disponíveis de forma a manter distanciamento 
entre os estudantes e, se possível, bloquear os assentos indisponíveis; 
V. transitar com as janelas abertas para assegurar a ventilação e circulação de ar; 
VI. quando disponível, recomenda-se a utilização de ar-condicionado com o modo de renovação do ar, 
mantendo-se entretanto as janelas abertas;  
VII. os estudantes, motoristas e ajudantes deverão utilizar máscaras durante todo o trajeto; e VIII. o motorista 
deve dispor de recipientes com preparações alcoólicas antissépticas a 70% (setenta por cento) e borrifar nas 
mãos dos estudantes antes de eles entrarem no veículo. 
 
CAPÍTULO XII 
 
Art. 23 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

JOSÉ ELIE RIBEIRO 
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 

Portaria N° 010/2020-GP 
 
 
 

ANEXO ÚNICO 

Modelo para elaboração do Plano Estratégico de Prevenção e Controle 

 

 

Nome da Escola:   

Endereço:  

Etapas de ensino:   

Número de turnos:   

Quantidade de alunos por turno:   

Data de elaboração:   

Responsáveis pela elaboração do 

plano: 

 

 

COMPOSIÇÃO DO COMITÊ LOCAL DE PREVENÇÃO 

 

Nome Completo  Representação (diretoria, coordenação, estudante, docente, 
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responsável por estudante) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

PLANO ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E CONTROLE  

 

A partir de uma avaliação local da estrutura e dos recursos disponíveis na instituição, levando em 

consideração as modalidades e os níveis de ensino, os responsáveis pela elaboração do plano deverão 

definir as medidas específicas para execução das ações pontuadas, detalhando a forma de 

implementação e designando os responsáveis por efetivar a medida. Na última coluna, deve-se 

pontuar o status da medida, se já foi concluída ou não, ou, ainda, se a medida não é aplicável àquele 

estabelecimento. O plano deve estar pronto antes do retorno às aulas, mas deverá estar em constante 

construção e ser revisado conforme houver mudanças na aplicação das medidas.  

 

PARTE 1 - PREPARAÇÃO PARA O RETORNO ÀS AULAS 

 
AÇÃO FORMA DE 

IMPLEMENTAÇÃO 

RESPONSÁVEL CONCLUÍDO 

(SIM/NÃO) 

1 

Capacitação aos 

trabalhadores (docentes e 

não docentes) sobre os 

protocolos e as medidas de 

prevenção e controle que 

deverão ser cumpridas na 

instituição. 

   

2 

Orientação aos alunos e seus 

responsáveis sobre as 

medidas de prevenção e 

controle que devem ser 

cumpridas na instituição. 

   

3 
Criação do Comitê Local de 

Prevenção 

   

4 

Adequação dos espaços 

físicos da instituição de 

ensino, com as devidas 

demarcações, definição da 

capacidade máxima dos 

ambientes e comunicados 

necessários sobre as normas 

de utilização dos espaços, de 

forma a atender as medidas 

de distanciamento físico e 

evitar aglomerações. 
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5 

Provimento dos insumos 

necessários para aplicação 

das medidas, como álcool 

70% (setenta por cento), 

produtos e materiais de 

higienização, termômetro, 

dentre outros 

   

6 

Afixação de cartazes ou 

outros materiais educativos 

contendo as normas para 

utilização dos espaços e os 

protocolos para garantir 

distanciamento; 

   

7 

Elaboração do planejamento 

de retorno gradual das 

classes, etapas e 

revezamento (descrever o 

esquema definido de retorno 

às atividades presenciais). 

   

8 

Cadastro atualizado dos 

contatos de emergência dos 

estudantes e trabalhadores. 

   

9 

Disponibilização de estrutura 

adequada para higienização 

das mãos (lavatórios com 

água corrente, sabonete 

líquido, toalhas de papel não 

reciclado, lixeiras com tampa 

acionada por pedal ou outro 

mecanismo que dispense 

contato manual). 

   

10 

Disponibilização de 

preparações alcoólicas a 70% 

(setenta por cento) para 

higienização das mãos dentro 

das salas de aula e em locais 

estratégicos e de fácil acesso. 

   

11 
Fornecimento de máscaras 

para os estudantes. 
   

12 
Fornecimento de máscaras 

para os funcionários. 
   

13 

Garantia do fornecimento 

dos materiais e produtos de 

limpeza necessários. 

   

14 
Capacitação dos funcionários 

envolvidos na limpeza 
   

15 

Garantia do fornecimento 

dos Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) 

necessários aos responsáveis 
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pela limpeza. 

16 

Intensificação da limpeza de 

ambientes utilizados por um 

maior número de pessoas, 

como sanitários, locais para 

refeições, bibliotecas, sala de 

professores, salas de aula. 

   

17 

Intensificação da limpeza das 

salas onde o piso é utilizado 

com maior frequência para 

práticas pedagógicas. 

   

18 

Realização da limpeza 

periódica dos filtros e dutos 

dos aparelhos de ar 

condicionado. 

   

19 

Adequação dos ambientes da 

instituição de forma a 

garantir o distanciamento 

físico de 1,5m (um metro e 

cinquenta centímetros) entre 

as pessoas. 

   

20 

Organização das salas de 

aulas e demais ambientes de 

aula, preservando o 

distanciamento de 1,5m (um 

metro e cinquenta 

centímetros) entre os 

estudantes e professores, 

entre as cadeiras ou carteiras. 

   

21 

Organização e demarcação 

de fluxos de sentido único 

para entrada, saída e 

circulação de pessoas. 

   

22 

Identificação das mesas com 

os nomes dos alunos que 

ocupam o assento em cada 

turno, não permitindo a troca 

do local de assento ou de seu 

ocupante (sempre que 

possível). 

   

23 

Estabelecimento de horários 

escalonados para os 

intervalos e refeições 

   

24 

Estabelecimento, se possível, 

de horários diferenciados 

para entrada e saída das 

classes. 

   

25 

Estabelecimento de medidas 

adicionais para evitar 

aglomerações e proximidade 
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física nos intervalos, caso as 

medidas anteriores sejam 

consideradas insuficientes. 

26 

Sinalização do piso, assentos 

e espaços físicos de forma a 

propiciar o cumprimento das 

medidas de distanciamento 

estabelecidas para os 

ambientes. 

   

27 

Higienização das 

embalagens de alimentos e 

dos alimentos recebidos, 

antes do armazenamento e 

preparo. 

   

28 

Medidas de prevenção entre 

os funcionários das cozinhas, 

como distanciamentos físico 

e uso de máscara. 

   

29 

Capacitação dos 

manipuladores de alimentos 

sobre todas as medidas de 

higiene pessoal e de boas 

práticas que devem ser 

adotadas para minimizar o 

risco de transmissão da 

COVID-19 durante as 

atividades de preparação, 

armazenamento, distribuição 

e venda dos alimentos, 

mantendo-se registro dessas 

capacitações. 

 

 

  

30 

Adequação dos espaços 

físicos dos locais de 

refeições com organização e 

demarcação das mesas e 

assentos, mantendo distância 

de 2m (dois metros) entre as 

pessoas, e de modo que não 

fiquem de frente umas para 

as outras. Assegurar também 

o distanciamento das portas e 

demais locais de passagem 

   

31 

Orientação aos estudantes 

sobre trocar ou guardar 

adequadamente as máscaras 

durante a alimentação. 

   

32 

Demarcação dos locais de 

filas e distribuição das 

refeições a fim de preservar 

o distanciamento físico de 
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1,5m (um metro e cinquenta 

centímetros) entre as 

pessoas. 

33 

Sinalização das rotas de 

fluxo único nos locais para 

refeições e avisos para que 

os alunos mantenham 

distância entre si. 

   

34 

Disponibilização recursos 

para higienização de mãos 

nos acessos aos locais de 

refeições. 

   

35 

Realização de adequada 

limpeza e desinfecção das 

superfícies utilizadas nos 

locais para refeições, entre os 

revezamentos e entre os 

turnos. 

   

36 

Remoção de toalhas de 

tecido nas mesas, jogos 

americanos, enfeites, 

displays ou outro material 

que dificulte a limpeza 

   

37 

Orientação aos estudantes e 

seus responsáveis que 

permaneçam em casa se 

apresentarem sintomas de 

síndrome gripal, não 

devendo comparecer à 

escola. 

   

38 

Contato com a vigilância 

epidemiológica ou vigilância 

em saúde do município e 

com a equipe de saúde da 

atenção primária em caso de 

pessoas com confirmação de 

COVID-19 na escola, para 

definição dos métodos de 

rastreamento de contatos do 

caso e definição dos 

parâmetros para adoção de 

medidas de proteção como, 

por exemplo, a suspensão de 

aulas da classe ou de toda 

escola, em casos de 

excessiva transmissibilidade. 

   

39 

Priorização de atividades 

educacionais não presenciais 

para estudantes pertencentes 

aos grupos de risco 
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40 

Certificação de que o retorno 

às atividades presenciais de 

estudantes pertencentes aos 

grupos de risco seja feito 

mediante decisão conjunta 

dos pais ou responsáveis e de 

uma autoridade médica, sem 

prejuízo do 

acompanhamento das 

atividades educacionais dos 

alunos que permanecerem 

em isolamento domiciliar. 

   

41 

Garantia de medidas 

especiais de trabalho para 

funcionários pertencentes 

aos grupos de risco, como 

remanejamento de função, 

trabalho remoto, 

flexibilização do local e do 

horário de trabalho, dentre 

outras medidas possíveis. 

   

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 29/2020 

O Município de Extremoz/RN torna público o resultado da licitação acima epigrafada – Objeto: Contratação 
de empresa especializada no fornecimento de material para iluminação pública do município de 
Extremoz/RN Empresa Vencedora: JP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- CNPJ: 18.334.420/0001-70, saiu 
vencedor(a) no(s) item(ns) : 2  . 

Extremoz/RN, em 06 de outubro de 2020. 

 
Anderson de Vasconcelos Lima 
Pregoeiro do Município de Extremoz/RN 
 

ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 29/2020 

O Município de Extremoz/RN torna público o Ato de Adjudicação da licitação acima epigrafada – Objeto: 
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material para iluminação pública do 
município de Extremoz/RN Empresa Vencedora: JP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- CNPJ: 
18.334.420/0001-70, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2;. Fica Assim a presente licitação ADJUDICADA. 

Extremoz/RN, em 07 de outubro de 2020. 

 
PAULO ROBERTO SILVA ALVES 
Secretário Geral do Município de Extremoz/RN 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 29/2020 

O Município de Extremoz/RN através do seu Secretário Geral torna público o Ato de Homologação da 
licitação acima epigrafada – Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material 
para iluminação pública do município de Extremoz/RN. Empresa Vencedora: JP MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO- CNPJ: 18.334.420/0001-70, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2. Fica Assim a presente 
licitação HOMOLOGADA. 

Extremoz/RN, em 07 de outubro de 2020. 

 
PAULO ROBERTO SILVA ALVES 
Secretário Geral do Município de Extremoz/RN 

  
 

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
 PODER LEGISLATIVO  

 

  MESA DIRETORA 
 Presidente: Fábio Vicente da Silva  

Vice-Presidente: Josias de Oliveira Farias 
1º Secretário: Cleyton Saint Clair da Silva 

 2° Secretário: Renato José Barbosa Leite  
3º Secretário: Kilter Harmistrong de Lima Araújo 

 

Sem atos oficias nesta data 
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NORMAS TÉCNICAS 
(Decreto nº 220/2014, de 18 de junho de 2014, publicado em 18 de junho de 2014) 

A gestão do Diário Oficial é de responsabilidade da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, que, para isso, contará com uma comissão encarregada 
de sua elaboração dentro dos princípios e normas técnicas estabelecidas, em especial neste Decreto;  
 
• Fica estabelecido que a responsabilidade dos conteúdos das matérias enviadas são de responsabilidade do órgão emissor, competindo à Comissão Gestora do 
DOM, reproduzir fidedignamente as matérias enviadas pelos diversos órgãos da administração Municipal;  
 
• Em caso de a matéria ser rejeitada para publicação, deverá a Comissão Gestora do Diário Oficial do Município, informar ao órgão emissor o respectivo motivo, no 
prazo Máximo de 48 horas; 
  
• No que concerne a prazo hábil de recebimento para efeito de publicação, as matérias de conteúdo administrativo em geral deverão chegar à Comissão Gestora do 
Diário Oficial, impreterivelmente até às 15 horas da data da publicação; 
  
• O prazo previsto no caput deste Artigo poderá ser dilatado por exclusiva decisão do Chefe do Executivo Municipal, em caso de necessidade inadiável da publicação 
de documento oficial, cujo retardo possa acarretar dano ou prejuízo à Administração Pública ou à sociedade;  
 
• Em caso de inobservância ao prazo estabelecido no caput deste Artigo, à exceção do previsto no parágrafo anterior, a matéria será encaminhada à análise no dia 
seguinte, providenciando-se publicação na edição subsequente;  
 
• As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do ato publicado;  
 
• A reclamação quanto à publicação de matéria deverá ser dirigida, por escrito, à Comissão Gestora do Diário Oficial do Município até 24 (vinte e quatro) horas 
contadas a partir da data de publicação, observando-se o horário de entrega; por motivo de segurança, não serão aceitos pedidos de sustação de matéria através de 
telefone, os quais deverão ser encaminhados por meio de ofício, fax ou e-mail (de forma digitalizada) à comissão Gestora do Diário Oficial do Município, respeitados 
os limites de horário.  
 
• As matérias enviadas para publicação no Diário Oficial do Município devem ser encaminhadas através mídia eletrônica contendo o arquivo do documento a ser 
publicado, exclusivamente em editor de texto que gere arquivos no padrão word e/ou por e-mail: diariodeextremoz@gmail.com. Lembrando que o original deverá ser 
encaminhado também para a sede do Diário Oficial; 
  
• No que concerne ao Padrão, a matéria enviada deve observar os seguintes aspectos: 
I - em CD ou DVD gravado apenas com a matéria a ser publicada, identificando-se o nome do órgão, setor responsável pelo envio e telefone para contato;  
II - por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato;  
III - as matérias enviadas por e-mail, CD e DVD deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso, através de oficio assinado pelo Titular do 
órgão emissor ou por seu substituto legal;  
 
• Os órgãos Municipais deverão enviar ao Diário Oficial do Município, através de oficio: nome e telefone para contato e setores dos responsáveis pelo envio das 
matérias;  
 
• As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página;  
 
• Não serão aceitas ou deixarão de ser publicadas matérias enviadas com formatação em caixa de texto ou de forma que não esteja no padrão acima, ou caso o CD, 
ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda se o e-mail enviado não contiver o correspondente anexo;  
 
• Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:  
I – Os originais impressos permanecerão por 60 (sessenta) dias na Comissão Gestora do DOM, após esse período serão enviados para reciclagem;  
lI – Os cds e dvd´s ficarão disponíveis na Comissão até uma semana após a publicação da matéria, devendo o órgão emissor ser pelo seu recolhimento.  

 

A DIREÇÃO 
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