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ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 057, DE 26 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Su-
plementar no montante de R$ 4.900,00 (quatro 
mil e novecentos reais), no orçamento do Mu-
nicípio, para o exercício financeiro de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE 
DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 861, de 
11/12/2020, publicada em 19/12/2020, D E C R E T A

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no 
montante de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), 
para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
002 - Departamento de Cultura
13.392.0003.2065 - Manutenção do Departamento de Cultura
327 - 3.1.90.11.00.00 - vencimentos e vantagens fixas – 
pessoal civil R$ 3.100,00
Fonte:  000
328 - 3.1.90.13.00.00 – obrigações patronais R$ 100,00
Fonte:  000

10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
002 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0012.2098 - Manutenção da Proteção Social Básica
404 - 3.3.90.36.00.00 - outros serviços de terceiros - pessoa 
física R$ 1.700,00
Fonte:  000

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito a ser aberto con-
forme o artigo anterior será utilizado, de conformidade com 
§ 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 
1964, o recurso proveniente da anulação parcial/total da se-
guinte dotação orçamentária:

05 - SECRETARIA RODOVIARIO MUNICIPAL
001 - Departamento de Manutenção
26.782.0003.2020 - Manut. dos Serv. Administrativos e 
Bens Imóveis
55 - 3.3.90.30.00.00 – material de consumo R$ 4.900,00
Fonte:  000

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO 
VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 26 de julho de 2021.

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR

DECRETO Nº 058, DE 26 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre Homologação do Protocolo 
de Diretrizes Básicas para o retorno às au-
las presenciais e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO 
OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe foram conferidas pelo inciso V do artigo 55 e 
alínea I do artigo 61, ambos da Lei Orgânica do Município, 
fundado no disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fe-
vereiro de 2020, e considerando os Decretos Municipais nº 
026, de 1º de abril de 2021, nº 048, de 15 de junho de 2021, 
e nº 049, de 16 de junho de 2021, D E C R E T A

Art. 1º Fica Homologado o Protocolo de Diretrizes 
Básicas para o retorno às aulas presenciais, conforme dis-
posto no anexo do presente Decreto.

Art. 2º Fica autorizada a retomada, a partir do dia 
26 de julho de 2021, de atividades pedagógicas presen-
ciais em estabelecimentos públicos e privados de ensino de 
qualquer nível no Município, observadas as normas conti-
das na Resolução SESA nº 98/2021, ou sucedânea, no De-
creto Estadual nº 7.020/2021, ou sucedâneo, e em Norma-
tiva própria da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, 
ou sucedânea.

Parágrafo único. A retomada mencionada no caput 
deste artigo está vinculada ao cumprimento integral do dis-
posto no Protocolo anexo a este Decreto, podendo ser sus-
pensa a qualquer tempo se identificado descumprimento ou 
qualquer outra situação que enseje risco à saúde.

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 049, de 16 de ju-
nho de 2021, e, consequentemente, o Decreto nº 048, de 15 
de junho de 2021.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO 
VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 26 de julho de 2021.

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR

(Anexo ao Decreto nº 058/2021, de 26/07/2021)
PROTOCOLO DE DIRETRIZES BÁSICAS PARA O RE-

TORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS
As aulas nas instituições de ensino da rede pública e 

privada foram suspensas por tempo indeterminado a partir 
do dia 20 de março de 2020, em decorrência do Decreto nº 
4.230, assinado em 16 de março de 2020, como forma de 
reduzir o contato entre as pessoas e como contenção da 
propagação do coronavírus.

CONSIDERANDO o atual cenário de pandemia de 
COVID-19, que enseja a observância das orientações e me-
didas de combate e enfrentamento ao coronavírus, emana-
das dos órgãos e autoridades da Saúde.

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 13979/2020 de 
06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente do coronavírus.

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.040/2020 de 
18 de agosto de 2020, corolário da Medida Provisória nº 934 
de 1º de abril de 2020 que estabelece normas educacionais 
excepcionais a serem adotadas durante o estado de cala-
midade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, 
de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de 
junho de 2009.

CONSIDERANDO a Deliberação nº 001/2020, de 
31 de março de 2020, do Conselho Estadual de Educação, 
alterada pela Deliberação CEE/CP nº 002/2020, de 25 de 
maio de 2020, do Conselho Estadual de Educação, que ins-
titui o regime especial para o desenvolvimento de ativida-
des escolares no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do 
Paraná.

CONSIDERANDO o princípio do planejamento, que 
motiva uma construção coletiva antecipada de diretrizes 
voltadas a auxiliar e nortear o planejamento de retorno as 
aulas presenciais de nosso Município, quando autorizado 
pelo Governo do Estado do Paraná.

CONSIDERANDO o Comitê Intersetorial constituí-
do e nomeado pela Portaria n° 226, de 24 de agosto 2020, 
do Município de Ouro Verde do Oeste apresenta Protocolo 
para Retomada Gradativa das aulas presenciais, respeitan-
do a realidade, as especificidades e autorização do Gover-
no do Estado do Paraná, aos quais estamos subordinados, 
em virtude da ausência de sistema próprio de ensino na 
esfera municipal.

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 5.692/2020, 
de 18 de setembro de 2020, do Estado do Paraná que al-
tera dispositivos do Decreto Estadual nº 4.230/2020 de 16 
de março de 2020 e determina a Secretaria de Estado da 
Saúde – SESA a edição de ato normativo estabelecendo as 
normas e procedimentos para regulamentação da retomada 
das atividades no âmbito acadêmico.

CONSIDERANDO a Resolução da SESA nº 
1.231/2020 de 09 de outubro de 2020 que regulamenta o dis-
posto no § 2º do art. 2º do Decreto Estadual nº 5.692/2020, 
de 18 de setembro de 2020.

CONSIDERANDO este documento envolver um apa-
nhado de recomendações que podem ser ajustadas, reti-
ficadas ou expandidas conforme análise, planejamento e 

interesse público do Município de Ouro Verde do Oeste.

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1. A presente comissão intersetorial constituída e 
nomeada pela Portaria Municipal nº 149, de 25 de Maio 
de 2021, responsável pela avaliação e organização para o 
retorno gradual das atividades escolares presenciais, será 
presidida pela Secretária Municipal de Educação, Cultura e 
Esportes e segue formada pelas seguintes representações:

1.1.1. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Esportes: Marlene Gonçalves de Assis Gozzi e Rafaella Du-
tra de Souza Heck;

1.1.2. Secretaria Municipal de Saúde: Aparecida Cos-
ta de Oliveira Goes, Edson Bender;

1.1.3. Secretaria Municipal de Assistência Social: Ali-
ne Abelha Tavares dos Santos;

1.1.4. Conselho Municipal de Educação: Roberta 
Guadagnine Ribeiro de Lima;

1.1.5. Conselhos Escolares: Samara Aline da Silva;
1.1.6. Profissionais e trabalhadores da educação: Jo-

siane Souto;
1.1.7. Diretores das Unidades Escolares: Daiane 

Francisca de Melo Alves, Roberto Antonio Webber e Marisa 
de Cesaro;

1.1.8. Associações de Pais, Mestres e Funcionários: 
Silvana Luft de Carvalho;

1.1.9. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescentes-CMDCA: Edilene Zotesso Fávaro de Oli-
veira;

1.1.10. Assessoria Jurídico: Claudia Teixeira Toledo;
1.1.11. Secretaria Municipal de Administração: Jaiane 

Nascimento dos Santos;

1.2.   São Atribuições da Comissão Intersetorial
1.2.1. Apresentar um plano de trabalho de medidas 

sanitárias, higienização e garantia de distanciamento entre 
as pessoas no ambiente escolar e salas de aula;

1.2.2. Estabelecer protocolo, testado e validado no 
ambiente escolar, com capacitação das pessoas envolvi-
das;

1.2.3. Implementar medidas de mitigação de riscos e 
de monitoramento das instituições de ensino;

1.2.4. Acompanhar os grupos de maior risco e vulne-
rabilidade;

1.2.5. Articular com o sistema de saúde público local 
para a definição dos procedimentos de acompanhamento 
dos casos, rastreamento das contas e realização das tes-
tagens;

1.2.6. Trabalhar em conjunto com as equipes de vigi-
lância epidemiológica ou vigilância em saúde do município, 
com a saúde da atenção primária, para contribuir nas ações 
relacionadas ao rastreamento de casos e contatos;

1.2.7. Fortalecer o Programa Saúde na Escola (PSE) 
como política intersetorial de promoção, prevenção e edu-
cação em saúde;

1.2.8. Submeter ao Centro de Operações em Emer-
gência (COE) a análise e deliberação sobre tais ações, pla-
nos de contingência, prevenção e diretrizes;

1.2.9. Garantir na retomada das atividades presen-
ciais as definições do Centro de Operações em Emergência 
(COE), o qual por meio de suas ferramentas, como a Matriz 
de Risco Potencial Regional, com antecedência mínima de 
15 dias, deve definir e comunicar as atividades que podem 
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retornar;
1.2.10. Avaliar a possibilidade de retorno gradativo 

das atividades escolares, com intervalos mínimos de 14 
(quatorze) dias entre os grupos regressantes, em cada es-
tabelecimento (para os diferentes níveis escolares, ou ou-
tros), com o monitoramento da evolução do contágio e da 
segurança, tanto na comunidade escolar quanto na comuni-
dade geral da localidade, contemplando novos alinhamen-
tos, se necessário;

1.2.11. Avaliar inicialmente a possibilidade de retorno 
das atividades em períodos alterados, para turmas alterna-
das, de forma a ampliar a possibilidade do distanciamento, 
considerando que esta ação disponibilizará maiores espa-
ços e salas de aulas.

1.3. São Atribuições da Secretaria de Educação, 
Cultura e Esportes

1.3.1. Encaminhar para análise e aprovação junto ao 
Centro de Operações de Emergência local-COE o Protoco-
lo para retomada gradativa das aulas presenciais;

1.3.2. Instruir os servidores, de acordo com sua área 
de atuação, sobre os encaminhamentos adequados das 
situações de distanciamento social, identificação de sinto-
mas, bem como correta utilização de EPI’s;

1.3.3. Realizar capacitação da equipe pedagógica 
para utilização dos recursos e mídias em caso de atividades 
remotas/sistema híbrido;

1.3.4. Orientar os colaboradores que realizam o aten-
dimento ao público, bem como os motoristas que realizarão 
o transporte escolar;

1.3.5. Elaborar modelo de termo para os pais ou res-
ponsáveis de alunos que pertencem ao grupo de risco e que 
manterão os filhos por meio de atividades remotas;

1.3.6. Produzir material orientativo da comunidade 
escolar quanto aos cuidados básicos de higiene, distancia-
mento, horários, escalonamento, medidas preventivas e si-
tuações em que a criança não poderá frequentar a escola;

1.3.7. Estabelecer um canal de comunicação com os 
pais e/ou responsáveis, de forma a reduzir a circulação dos 
mesmos no ambiente escolar, priorizando os atendimentos 
via telefone ou realizando o agendamento presencial.

1.3.8. Realizar licitação para aquisição dos EPI’s e in-
sumos necessários com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias ao retorno das aulas presenciais;

1.3.9. Realizar prévio levantamento dos servidores 
em grupos de risco, objetivando a alteração do seu local de 
trabalho ou trabalho remoto, e em caso de servidores que 
necessitem de afastamento, observância à Portaria Conjun-
ta nº 20 da União, de 18/06/2020;

1.3.10. Priorizar a realização de reuniões por video-
conferência, evitando a forma presencial e, quando não for 
possível, reduzir ao máximo o número de participantes e 
sua duração;

1.3.11. Documentar todas as ações adotadas pela ins-
tituição de ensino em decorrência do cumprimento das de-
terminações desta Portaria, deixando-as permanentemente 
à disposição, especialmente para a fiscalização municipal e 
estadual, em atendimento ao dever de transparência.

1.3.12. Organizar carga horária dos servidores, de 
modo garantir quadro funcional suficiente para receber os 
alunos e encaminhá-los às salas de aula;

1.3.13. Realizar busca ativa diária, em todos os tur-
nos, dos trabalhadores e alunos com sintomas de síndrome 
gripal;

1.3.14. Divulgar do plano de retorno e de boas práti-
cas de biossegurança para todos os trabalhadores e estu-
dantes;

1.3.15. Disponibilização de equipe de trabalho para 
acompanhamento pedagógico e retaguarda psicossocial 
para a comunidade escolar;

1.3.16. Realização de estudos sobre os espaços físi-
cos e a ambiência das escolas;

1.3.17. Promover a busca ativa e combate à evasão 
escolar de todos os alunos da rede de ensino;

1.3.18. Assegura aos alunos de grupo de Risco que 
permaneçam em casa, sem prejuízo de acompanhamento 
das aulas, com atividades desenvolvidas através de port-
fólio, apostilas, livros didáticos, cadernos dos estudantes, 
e, com a possibilidade de vídeo-aula em que o professor 
possa interagir com os estudantes;

1.3.19. Assegurar que trabalhadores e alunos do Gru-
po de Risco permaneçam em regime de home office, sem 
prejuízo de remuneração e de acompanhamento das aulas, 
respectivamente;

1.4.  São Atribuições das Instituições de Ensino
1.4.1. Elaborar Plano de Contingência da COVID-19, 

especificando medidas de distanciamento social de todos 
os espaços ocupados pelos alunos e/ou servidores;

1.4.2. Reorganizar os espaços de trabalho no intuito 
de proporcionar maior espaçamento entre os colaboradores 
e reduzir o risco de contaminação, considerando as orienta-
ções do Ministério da Saúde e as características do ambien-
te de trabalho de cada instituição de ensino;

1.4.3. Providenciar a atualização dos contatos dos 
alunos e servidores antes do retorno das aulas, bem como 
mantê-los permanentemente atualizados;

1.4.4. Estabelecer um canal de comunicação com os 
pais e/ou responsáveis, de forma a reduzir a circulação dos 
mesmos no ambiente escolar, priorizando os atendimentos 
via telefone ou realizando o agendamento presencial.

1.4.5. Documentar todas as ações adotadas pela ins-
tituição de ensino em decorrência do cumprimento das de-
terminações deste Decreto, deixando-as permanentemente 
à disposição, especialmente para a fiscalização municipal e 
estadual, em atendimento ao dever de transparência.

1.4.6. Solicitar atestado médico/termo de isolamento 
de estudantes com comorbidade de saúde para comprovar 
a necessidade de aulas remotas e arquivar junto a docu-
mentação escolar do discente;

1.4.7. Comunicar as normas de conduta relativas ao 
uso do espaço físico, à prevenção e ao controle do CO-
VID-19, em linguagem acessível à comunidade escolar e/
ou acadêmica, e afixar cartazes com as mesmas em locais 
visíveis e de circulação, tais como: acessos à Instituição, 
salas de aula, banheiros, refeitórios, corredores, dentre ou-
tros.

1.4.8. Organizar os horários de entrada e saída dos 
alunos priorizando o escalonamento, na medida do possí-
vel usando diferentes locais de acesso (portas e portões) 
da instituição, e liberando uma turma por vez no término da 
aula, evitando assim as aglomerações.

1.4.9. Orientar a comunidade escolar quanto aos cui-
dados básicos de higiene, distanciamento, horários, escalo-
namento, medidas preventivas e situações em que a crian-
ça não poderá frequentar a escola;

1.4.10. Disponibilizar em todas as salas de aula um 
frasco de álcool gel 70%, que será utilizado, obrigatoria-
mente, antes de entrar em sala;
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1.4.11. Orientação diária sobre cobrir o nariz e a boca 
com o braço e não com a mão, sempre que tossir ou espirar;

1.4.12. Evitar a aglomeração de pessoas em saídas 
e entradas das instituições de ensino e a permanência dos 
pais ou responsáveis, privilegiando o sistema de drive - thru 
para a entrada e saída de crianças nas escolas, quando 
possível;

1.4.13. Suspender a realização de eventos internos 
que caracterizem aglomeração de pessoas ou representem 
riscos de contágio, apontados pelos órgãos de saúde;

1.4.14. Assegurar aos alunos do Grupo de Risco que 
permaneçam em casa, sem prejuízo de acompanhamento 
das aulas, com atividades desenvolvidas através de port-
fólio, apostilas, livro didático, cadernos dos estudantes, e, 
com a possibilidade de vídeo-aula em que o professor pos-
sa interagir com os estudantes;

1.4.15. Aferir, obrigatoriamente, a temperatura corpo-
ral de todos os alunos e servidores, ao adentrarem na ins-
tituição de ensino, com termômetro infravermelho a fim de 
evitar o contato. Caso a verificação da temperatura registra-
da esteja igual ou maior que 37,8ºC, o estudante ou servidor 
deverá ser isolado e a instituição de ensino deverá entrar 
em contato com os pais ou responsáveis a fim de buscarem 
atendimento médico;

1.4.16. Aferir, obrigatoriamente, a temperatura corpo-
ral de todas as pessoas antes de entrarem na instituição 
de ensino, com termômetro infravermelho a fim de evitar o 
contato. Caso a verificação da temperatura registrada este-
ja igual ou maior que 37,8ºC, não autorizar a entrada;

1.4.17. Monitorar e registrar em documentos específi-
cos todos os casos de afastamento médico, especificando 
os casos suspeitos e/ou confirmados COVID-19 e outras 
enfermidades de alunos e servidores da instituição.

1.4.18. Cada escola deverá instituir a Comissão Esco-
lar de Retorno às Aulas, composta por:

I – diretor da escola;
II – coordenador pedagógico;
III – representante dos professores;
IV – representante dos alunos, quando for o caso;
V – representante das famílias.
Parágrafo único. A Comissão Escolar de Retorno às 

Aulas irá fiscalizar o cumprimento do plano de contingência 
da escola, elaborado em conformidade com o PROTOCO-
LO DE DIRETRIZES BÁSICAS DE RETORNO ÀS AULAS 
PRESENCIAIS, monitorando:

a) informações sobre a situação epidemiológica da 
escola, do bairro e da cidade em que está localizada;

b) tamanho de cada turma, dia e horário das aulas 
para cada estudante;

c) realização de procedimentos obrigatórios, tais 
como uso de máscaras, medição de temperatura, higieniza-
ção de mãos, dentre outros;

d) divulgação do calendário escolar;
e) ações em caso de contaminação ou suspeita de 

covid-19 de alunos, de profissionais ou de familiares.

2. PROTOCOLO SANITÁRIO

2.1.  Distanciamento Físico
2.1.1.  Organizar a recepção dos alunos preferencial-

mente nas respectivas salas de aula, evitando aglomera-
ções no pátio e saguão da instituição;

2.1.2. Considerar o espaçamento de 1,5 a 2,0 metros 
para ocupação das carteiras entre os alunos;

2.1.3. Manter as carteiras na sala de aula, ocupando-
-se de forma intercalada entre os alunos, identificando as 
carteiras que não serão utilizadas;

2.1.4. Proibir atividades em grupos de alunos, sem os 
devidos cuidados;

2.1.4.1. Orientar os alunos quanto ao uso obrigatório 
de máscara no trajeto de casa para escola e no espaço es-
colar;

2.1.4.2. O uso de máscara é contraindicado para 
crianças com menos de 02 anos de idade e para aquelas 
que apresentem dificuldade de remove-las;

2.1.5. Elaborar rotinas de revezamento dos horários 
de entrada, saída, recreação, alimentação e demais des-
locamentos coletivos dos estudantes no ambiente escolar, 
obedecendo as demarcações;

2.1.6. Assegurar o controle de aglomeração durante 
os períodos de entrega e coleta das crianças nas escolas 
ou CMEI.

2.1.7. Sinalizar rotas dentro das escolas para que os 
alunos mantenham distância entre si;

2.1.8. Manter, sempre que possível, portas e janelas 
abertas para ventilação do ambiente;

2.1.9. Orientar os profissionais e alunos quanto a hi-
gienização das mãos para que ocorra diversas vezes du-
rante o período de aula, com água e sabão ou utilizem ál-
cool gel 70%;

2.1.10. Evitar o compartilhamento de objetos pes-
soais, como toalhas, talheres, canetas, celulares, brinque-
dos, lápis de cor e apontador;

2.1.11. Manter preferencialmente os materiais dos 
alunos na unidade escolar, a fim de evitar qualquer tipo de 
contaminação;

2.1.12. Alertar sobre a proibição de cumprimentos 
como abraços, beijos e apertos de mão;

2.1.13. Criar estações de higiene: lavatórios/pias com 
dispensador de sabonete líquido, suporte com papel toalha, 
lixeira com tampa com acionamento por pedal e dispensa-
dores com álcool em gel em pontos de maior circulação;

2.1.14. Disponibilizar tapete sanitizante com solução 
higienizadora para limpeza dos calçados antes de adentrar 
na escola;

2.1.15. Garantir dosadores de álcool gel na entrada 
das escolas para que os alunos higienizem as mãos quando 
entrarem e saírem das unidades;

2.1.16. Manter o controle de temperatura de estudan-
tes e servidores, ao adentrarem nas instituições;

2.1.17. Realizar campanha informativa aos pais ou 
responsáveis orientando para aferirem a temperatura do 
estudante antes de irem para instituição de ensino e ao re-
tornar, bem como em monitorar os possíveis sintomas da 
COVID-19;

2.1.18. Estabelecer rotinas de higienização e desin-
fecção dos espaços escolares e de seus acessos (maçane-
tas das portas, teclados, corrimãos, mesas, cadeiras etc.), 
seguindo os protocolos estabelecidos baseado nas orienta-
ções dos órgãos responsáveis;

2.1.19. Evitar o uso de bebedouros coletivos, orien-
tando os estudantes a levarem suas garrafas de água indi-
viduais e apenas utilizar os bebedouros como fontes para 
abastecê-las.

2.1.20. Postar sinais de advertência em locais visíveis 
que promovam medidas protetoras adequadas (tais como: 
imagens sobre a transmissão do vírus, adequada higieniza-
ção das mãos, etiquetas de tosse e espirro e uso obrigatório 
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de cobertura do rosto).
2.1.21. Orientar que se evite, ao máximo, encostar em 

superfícies de alto toque em locais públicos (maçanetas, 
corrimãos).

2.1.22. Implementar nos corredores o sentido único, 
para coordenar os fluxos de entrada, circulação e saída de 
alunos e trabalhadores, respeitando o distanciamento míni-
mo entre pessoas;

2.1.23. Escalonar os horários de intervalo, refeições, 
bem como horários de utilização de quadra esportiva, bi-
bliotecas, pátios entre outros, quando estes se fizerem ne-
cessários, com o objetivo de preservar o distanciamento 
mínimo obrigatório entre pessoas e evitar a aglomeração 
de alunos e trabalhadores nas áreas comuns;

2.1.24. Evitar o acesso de pais, responsáveis, cuida-
dores e/ou visitantes no interior das dependências dos esta-
belecimentos de ensino, porém nos casos em que o acesso 
ocorrer, devem ser preservadas as regras de distanciamen-
to mínimo obrigatório e o uso de máscara;

2.1.25. Respeitar o limite definido para capacidade 
máxima de pessoas em cada ambiente, em especial, em 
salas de aulas, bibliotecas, ambientes compartilhados, afi-
xando cartazes informativos nos locais;

2.2.  Pessoas com Suspeita de Contaminação
2.2.1. Orientar à Comissão Escolar para identificação 

dos sinais, sintomas e procedimentos em caso de suspeita 
de contaminação;

2.2.2. Comunicar a Secretaria Municipal de Educa-
ção, Cultura e Esportes e a Secretaria Municipal de Saúde 
quando ocorrer casos suspeitos ou confirmados de conta-
minação na escola/CMEI;

2.2.3. Orientar que todos os trabalhadores e os es-
tudantes devem estar informados sobre os procedimentos 
perante a identificação de um caso suspeito de COVID-19.

2.2.4. Orientar que em caso de trabalhador ou estu-
dante apresentar sinais ou sintomas da COVID-19, deverá 
permanecer em casa e informar a escola.

2.2.5. Diante da identificação de um caso suspeito na 
escola, com base na constatação de sinais e sintomas no 
momento da entrada, este deve ser encaminhado para a 
área de isolamento previamente definida e, de acordo com 
as indicações dos protocolos dos serviços de saúde locais, 
encaminhando para serviço de saúde.

2.2.6. Orientar os trabalhadores e alunos a informar 
imediatamente ao responsável pelo estabelecimento de en-
sino ou ao profissional de referência no estabelecimento, 
caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou convi-
vam com pessoas sintomáticas, suspeitas ou confirmadas 
com COVID-19;

2.2.7. Para os casos confirmados para COVID-19, 
tanto de alunos quanto trabalhadores, o afastamento será 
conforme normas vigentes da saúde.

2.2.8. Manter registro atualizado do acompanhamen-
to de todos os trabalhadores e alunos afastados para isola-
mento por COVID-19.

2.3. Organização das Salas de Aula
2.3.1.  Garantir o distanciamento físico de pelo menos 

1, 5 metros entre estudantes nas salas de aula.
2.3.2. Garantir o distanciamento físico de pelo menos 

2,0 metros entre docentes e alunos.
2.3.3. Marcar com fitas adesivas o piso das salas de 

aula, indicando posicionamento de mesas e cadeiras nesse 

espaçamento.
2.3.4. Dispor mesas e carteiras com a mesma orienta-

ção, evitando que estudantes fiquem virados de frente uns 
para os outros.

2.4.  Transporte Escolar
2.4.1. Reduzir o número de estudantes por veículo;
2.4.2. Os bancos deverão ser marcados para não uti-

lização a fim de manter o distanciamento;
2.4.3. Desinfetar os ônibus escolares (limpeza com 

hipoclorito);
2.4.4. Higienizar as mãos com álcool gel 70 % duran-

te o momento de embarque e desembarque; 
2.4.5. Organizar o embarque dos usuários do trans-

porte escolar que deve ser condicionado ao uso de máscara 
de proteção obrigatoriamente;

2.4.6. Recomenda-se aferir a temperatura dos estu-
dantes no momento da entrada dos transportes;  

2.4.7. Reorganizar, se necessário, as rotas do trans-
porte escolar, prevendo ampliação se for o caso das via-
gens por veículo;

2.4.8. Utilizar os braços em caso de tosse e espirros, 
para proteger as outras pessoas;

2.4.9. Deixar as janelas do transporte escolar abertas, 
quando possível;

2.4.10. Monitorar a limpeza periódica dos veículos de 
transporte escolar entre as viagens em especial as superfí-
cies comumente tocadas pelas pessoas;

2.5.  Alimentação Escolar
2.5.1. Organizar nos refeitórios espaçamento mínimo 

de um metro e meio entre as pessoas na fila e nas mesas 
(sendo intercalados do lado contrário da mesa), orientando 
para o cumprimento das recomendações de etiqueta respi-
ratória e que sejam evitadas conversas e contato físico.

2.5.2. Higienizar as mesas e bancos na troca de tur-
mas, caso a alimentação seja realizada no refeitório;

2.5.3. Escalonar horários para a realização das refei-
ções (café da manhã, lanche da manhã, lanche da tarde e 
jantar) pelos diferentes grupos, evitando aglomeração nos 
refeitórios.

2.5.4. Aplicar guias físicos, como fitas adesivas no 
piso, para orientar o distanciamento físico entre os estudan-
tes na fila de entrada dos refeitórios.

2.5.5. Orientar, de forma expressiva, à comunidade 
escolar para que não compartilhe copos, talheres e demais 
utensílios de uso pessoal.

2.5.6. Higienizar adequadamente os utensílios para a 
realização das refeições e embalá-los individualmente.

2.5.7.  Para instituições que tiverem possibilidade, a 
alimentação deverá ser realizada preferencialmente nas sa-
las de aula.

2.6.   Outros Espaços Escolares
2.6.1. Reorganizar o uso de Laboratório de Informá-

tica, que está condicionado as mesmas regras de distan-
ciamento que a sala de aula e higienização a cada troca de 
turma;

2.6.2. Estabelecer rotina para o empréstimo de li-
vros, na qual devem ser manuseados por uma única pes-
soa, acondicionados em sacos plásticos para empréstimos 
e ao retornarem ficarem em local pré definido por 48 horas 
antes de ser manuseado;

2.6.3. Realizar as atividades de Educação Física, 
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Psicomotricidade, Corpo e Movimento, Musicalização, 
dentre outras, mediante o cumprimento do distanciamento 
de um metro e meio, preferencialmente ao ar livre;

2.6.4. Reorganizar o cronograma dos intervalos ou 
recreios livres no pátio coberto ou descoberto, com me-
nor número de alunos, e sempre condicionado ao monito-
ramento dos professores, mediante o cumprimento do dis-
tanciamento;

2.6.5. Adotar procedimentos de monitoramento do 
fluxo de ingresso nos banheiros e orientar os alunos e pro-
fissionais para manter a distância de um metro entre si du-
rante a sua utilização;

2.6.6. Sinalizar todas as áreas de risco de contamina-
ção da escola, como maçanetas, corrimão;

2.7.  Uso de EPI’s
2.7.1. Os EPI’s e outros equipamentos de proteção 

não podem ser compartilhados entre trabalhadores durante 
as atividades;

2.7.2. Os EPI’s e outros equipamentos de proteção 
que permitam higienização somente poderão ser reutiliza-
dos após a higienização;

2.7.3.  Para os Profissionais
2.7.3.1. Professor de Ensino Fundamental e Pro-

fessor de Educação Infantil 4 e 5 anos: Máscara, viseira 
ou óculos acrílico;

2.7.3.2. Professor de Educação Infantil 0 a 3 anos: 
Máscara, viseira ou óculos acrílico, luva e jaleco;

2.7.3.3. Zeladoras: Botina de segurança, óculos de 
acrílico ou viseira, máscara, luva de borracha;

2.7.3.4. Merendeiras: Máscara, viseira ou óculos de 
acrílico, jaleco, luvas e touca descartável.

2.7.3.5. Secretários: Máscara, viseira ou óculos de 
acrílico, luvas.

 
2.8. Acolhimento e Acompanhamento Psicosso-

cial
2.8.1. Disponibilizar serviços de apoio psicossocial 

que abordam estigmatização/discriminação e apoio aos 
servidores no enfrentamento das incertezas da pandemia, 
conforme disponibilidade;

2.8.2. Promover reflexões, por meio de formações vir-
tuais (interinstitucionais), sobre as incertezas para a comu-
nidade escolar;

2.8.3. Promover campanhas motivacionais constan-
tes (tanto gerais como específicas) em todos os meios de 
comunicação, para lembrar que a unidade de ensino está 
preocupada com o bem-estar de todos;

2.8.4. Preparar um ambiente acolhedor para a recep-
ção da comunidade escolar no retorno das atividades pre-
senciais;

2.8.5. Acompanhar o pós-retorno, direção e colegas 
devem estar atentos a comportamentos, frequência, de-
sempenho, etc., e realizar encaminhamento especializado 
imediatamente em caso de observação de depressão, tris-
teza, ansiedade, medo, culpa, entre outros.

2.8.6. Implantar e preservar em caráter permanente 
campanhas e ações de conscientização sobre cuidados e 
prevenção à saúde, dentro e fora do ambiente escolar;

3. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA

3.1.  Elaborar plano pedagógico de retorno às aulas 
tendo como principal foco não deixar nenhum aluno para 
trás recuperando a aprendizagem de todos, priorizando as 

habilidades essenciais tanto cognitivas quanto socioemo-
cionais;

3.2. Manter os princípios do projeto político-pedagógi-
cos de cada escola, bem como os conteúdos e objetivos de 
ensino, devem ser mantidos em qualquer formato de adap-
tação aos novos calendários.

3.3. O ensino híbrido será adotado e facultativo à 
adesão das famílias. As aulas remotas ocorrem diariamente 
e as aulas presenciais ocorrerão de forma escalonada.

3.4. Replanejar os pactos de avaliação que, no pri-
meiro momento, devem ter, prioritariamente, o caráter de 
avaliação diagnóstica.

3.5. Organizar atividades pedagógicas de forma pre-
sencial e não presencial complementares, como alternativa 
para o cumprimento da carga horária anual prevista na le-
gislação e normas dos sistemas de ensino;

3.6. Prever os momentos de parada: Planejamento, 
Conselho de Classe e outros que julgar necessários.

3.7. Orientar o arquivamento e registro de todas as 
atividades pedagógicas não presenciais durante e/ou pós-
-pandemia, para fins de comprovação e autorização de car-
ga horária, conforme as normas de cada sistema de ensino;

3.8. Avaliar o planejamento anual observando as 
atividades previstas para o restante do ano letivo, princi-
palmente as demandas extraclasse que seriam realizadas 
visando estabelecer quais delas poderão ser canceladas, 
quais serão modificadas e quais serão mantidas;

3.9. Promover a busca ativa e combate à evasão es-
colar de todos os alunos da rede de ensino;

3.10. Ofertar atividades remotas para alunos que esti-
verem inseridos no grupo de risco, com auxílio do professor 
para orientação, se necessário;

3.11. Assegurar para os casos de alunos afastados 
com suspeita ou diagnosticados com COVID-19, atividades 
não presenciais e em nenhuma hipótese, deve ser compu-
tada falta ou perdas pedagógicas;

3.12. Garantir aos alunos cujos pais optarem pela ma-
nutenção do isolamento social e/ou estiverem inseridos no 
grupo de risco, disponibilização de meios de ensino remoto, 
sendo assegurado seu direito escolar, inclusive em avalia-
ções, assiduidade, apresentação de trabalho, dentre outros, 
devendo o responsável pelo aluno assinar termo se compro-
metendo em assegurar ao educando meios para realização 
dessas atividades remotas, não devendo ser atribuída falta;

3.13. Organizar a avaliação do ensino remoto indivi-
dualmente e identificar a defasagem de cada estudante du-
rante o afastamento das salas de aula;

3.14. Organizar plano de intervenção pedagógica 
para garantir as aprendizagens essenciais para cada etapa 
e modalidade de ensino;

3.15. Avaliação processual e mecanismos de acom-
panhamento que contemplem os direitos e os objetivos de 
aprendizagem;

3.16. Produzir material didático, apoiado pelo ensino 
híbrido e com foco em habilidades essenciais, intensifican-
do atendimentos individuais e reforço escolar;

3.17. Organizar atividades complementares para tra-
balhar os conteúdos de forma diferenciada, atividades re-
motas, pesquisas diversas, entre outros;

3.18. Montar o plano de comunicação das ações e 
programações, de maneira objetiva, clara e transparente 
para toda a comunidade escolar, sempre utilizando uma lin-
guagem e conteúdo motivadores, estimulantes e que pas-
sem confiança, ajudando a conscientização e motivação de 
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todos para o enfrentamento da crise.
3.19. Realizar o mapeamento dos estudantes que 

não apresentam as condições para o retorno às atividades 
escolares presenciais, para auxiliar na definição das estra-
tégias de retomada;

3.20. Realizar, para estudantes da educação espe-
cial, uma avaliação com a equipe pedagógica, professores 
e professores AEE, colhendo a posição da família com re-
lação ao retorno presencial, com foco na funcionalidade e 
autonomia, sendo garantida a continuidade das atividades 
remotas para os que estejam impossibilitados do retorno 
presencial;

3.21. Realizar o mapeamento dos estudantes que 
não tiveram acesso às atividades não presenciais, durante 
o período de pandemia, e daqueles que tiveram o acesso, 
mas não realizaram as atividades propostas;

3.22. Definir os grupos que serão atendidos presen-
cialmente com prioridade, observando que os critérios de-
vem ser validados preferencialmente em diálogo com as 
comunidades escolares;

3.23. Garantir o planejamento da avaliação formativa 
e diagnóstica;

3.24. Adotar estratégias eficientes para a recupera-
ção da aprendizagem, principalmente dos estudantes em 
risco de trabalho infantil, violência doméstica e vulnerabili-
dade social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fica determinada a observância das normas e re-
comendações constantes desse protocolo para o retorno 
gradual das atividades educacionais e em caso de agrava-
mento da situação, indicados pela Secretaria de Estado de 
Saúde e por Decretos Municipais, as aulas presenciais po-
derão ser suspensas novamente, retornando-se ao modelo 
remoto – on-line.

Marlene Gonçalves de Assis Gozzi
Secretária de Educação, Cultura e Esportes

ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO PARA RETOMADA DAS 
ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS

Eu_____________________________________________
_____________________,
portador do CPF nº __________________________, res-
ponsável legal pelo estudante ______________________
______________________________________________, 
matriculado no ________ ano, turma ________, da Escola 
Municipal _______________________________________
_____________________________, declaro que:

1.1 Fui orientado e estou ciente sobre os protocolos de 
segurança necessários durante a pandemia de CO-
VID-19;

1.2 Que é minha vontade expressa que o estudante acima 
citado, do qual sou responsável legal, retorne as ativi-
dades escolares presenciais;

1.3 Que o estudante acima citado e matriculado nesta 
instituição de ensino não apresentou, nos últimos 14 
(quatorze) dias nenhum dos sintomas de contamina-
ção, tais como febre, tosse ou teve o diagnóstico de 

infecção pela COVID-19;
1.4 Que entrarei em contato com a instituição de ensino 

imediatamente caso o estudante apresente quaisquer 
dos sintomas causados pela infecção da COVID-19;

1.5 Que o estudante está ciente de que necessita usar 
constantemente a máscara de tecido, assim como rea-
lizar a correta higienização das mãos (lavar com água 
e sabão e utilizar álcool em gel 70%), bem como res-
peitar todas as normas constantes no PROTOCOLO 
DE DIRETRIZES BÁSICAS PARA O RETRONO ÀS 
AULAS PRESENCIAIS;

1.6 Que caso o estudante ou familiar seja suspeito ou con-
taminado com a COVID-19, todos os membros da fa-
mília deverão ficar em isolamento;

1.7 Que o estudante, mesmo retornando ao modelo pre-
sencial necessita continuar a realizar as atividades re-
motas, nos dias de revezamento em que o estudante 
estiver nas atividades não presenciais.

1.8 Que estou ciente de que, no caso de o(a) estudante 
acima citado pertencer ao grupo de risco, a instituição 
de ensino deverá ser imediatamente avisada, e o(a) 
aluno(a) deverá permanecer em casa com atividades 
escolares não presenciais (como por exemplo livro 
didático, cadernos dos estudantes, vídeo-aulas, etc.), 
sendo que providenciarei atestado/ laudo médico com-
provando a comorbidade de saúde, que será anexado 
a esse termo, no prazo máximo de cinco dias úteis

Data: ____/____/2021
____________________________________________

Assinatura do responsável legal
____________________________________________

Assinatura do Diretor da Instituição de Ensino

ANEXO Il

TERMO DE COMPROMISSO PARA MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES ESCOLARES NÃO PRESENCIAIS

Eu_____________________________________________
_____________________,
portador do CPF nº __________________________, res-
ponsável legal pelo estudante ______________________
______________________________________________, 
matriculado no ________ ano, turma ________, da Escola 
Municipal _______________________________________
_____________________________, declaro que:

2.1 Fui orientado e estou ciente sobre os protocolos de se-
gurança necessários durante a pandemia da COVID-19;

2.2 Que é minha vontade expressa que o(a) estudante aci-
ma citado(a), do qual sou responsável legal, permaneça 
realizando exclusivamente atividades escolares não pre-
senciais por pertencer ao grupo de risco, conforme ates-
tado/laudo médico que segue em anexo, sendo que o(a) 
aluno(a) deverá permanecer em casa com atividades es-
colares não presenciais (como por exemplo livro didático, 
cadernos dos estudantes, vídeo-aulas, etc.).

Data: ____/____/2021
____________________________________________

Assinatura do responsável legal
____________________________________________

Assinatura do Diretor da Instituição de Ensino
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ANEXO Ill

TERMO DE COMPROMISSO PARA MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES ESCOLARES NÃO PRESENCIAIS - CO-

MORBIDADES

Eu________________________________________
__________________________, portador do CPF nº 
__________________________, responsável legal pelo 
estudante ____________________________________
________________________________, matriculado no 
________ ano, turma ________, da Escola Municipal ___
_______________________________________________
__________________, declaro que:
3.1 Fui orientado e estou ciente sobre os protocolos de se-
gurança necessários durante a pandemia da COVID-19;
3.2 Que é minha vontade expressa, que o(a) estudante 
acima citado(a), do(a) qual sou responsável legal, perma-
neça realizando exclusivamente atividades escolares não 
presenciais;
3.3 Que estou ciente de que posso autorizar a qualquer 
momento a retomada das atividades escolares presenciais 
do(a) estudante do(a) qual sou responsável legal, após 
prévia comunicação da Direção da Instituição de Ensino e 
apresentação de atestado médico autorizando o retorno.
3.4 Que estou ciente de que o(a) estudante, mesmo retor-
nando ao modelo presencial necessita continuar a realizar 
as atividades remotas, nos dias de revezamento em que o 
estudante estiver nas atividades não presenciais.

Data: ______/______/2021.
____________________________________________

Assinatura do responsável legal
____________________________________________

Assinatura do Diretor da Instituição de Ensino 

PORTARIA Nº 202, DE 27 DE JULHO DE 2021

Concede férias a Servidor.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO 
OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe são conferidas pelo art. 104, da Lei Municipal 
nº 100, de 25 de novembro de 1993, R E S O L V E:

Art. 1º Ficam concedidas férias, ao servidor adiante 
nominado:

Período 02.08.2021 à 31.08.2021

Matrícula Nome Cargo Período aqui-
sitivo

2910035 Angela Maria Bertoldo 
Caldeira de Oliveira

Secretário Es-
colar

04/06/2020 a 
03/06/2021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO 
VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 27 de julho de 2021.

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR

COMUNICADO DE PREGÃO ELETRÔNICO DESERTO

Comunicamos que o Pregão Eletrônico n.º 015/2021, 
cujo objeto é aquisição do Kit Monitor tela LCD e câmera 
de ré para ônibus e vans do transporte escolar, para a 
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes., conforme 
descrito no Termo de Referência e Edital, fica declarado 
DESERTO, pois não acudiu empresas interessadas em 
participar do presente certame. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 28 de 
julho de 2021. 

LUCIAN ALUISIO DIERINGS
PREFEITO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE 
DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, considerando a ata de adjudicação (fls. 0378 a 
0392) e ata de homologação (fls. 0410 a 0413) da sessão 
pública do Pregão Eletrônico n.º 017/2021; considerando, 
que segundo o parecer da Assessoria Jurídica (fls. 0400 
e 0401), o processo tramitou e seguiu os ditames da 
legislação pertinente, HOMOLOGO o resultado da licitação 
na modalidade de Pregão Eletrônico sob n.º 017/2021, 
cujo objeto é a aquisição de móveis, equipamentos de 
informática, som e materiais de expediente para atender 
as secretarias de Assistência Social, Educação, Cultura e 
Esportes e Saúde, com recursos do Bloco de Gestão do 
Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - BL GBF 
FNAS e próprios, conforme Plano de Ação Intersetorial 
2021 do Programa Bolsa Família., ADJUDICANDO em 
favor das empresas: Tolemicro Informática LTDA - ME, 
inscrita no CNPJ n.º 03.655.680/0001-70; M N – Comércio, 
Serviços e Representações LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
n.º 08.053.975/0001-90; Connectgov LTDA, inscrita no 
CNPJ n.º 38.047.263/0001-29; Athenas Artigos Esportivos 
LTDA - ME, inscrita no CNPJ n.º 07.692.301/0001-72; 
Papiros – Móveis e Eletro – Eireli - ME, inscrita no CNPJ 
n.º 25.325.301/0001-16 ; e Comércio de Equipamentos e 
Suprimentos para Informática Iraty LTDA EPP, inscrita no 
CNPJ n.º 02.436.214/0001-30., regularmente classificadas 
e habilitadas no Pregão Eletrônico n.º 017/2021.

Ciência aos interessados, observadas as prescrições 
legais pertinentes.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 28 de 
julho de 2021. 

LUCIAN ALUISIO DIERINGS
PREFEITO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE 
DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, considerando a ata de adjudicação (fls. 0484 a 
0543) e ata de homologação (fls. 0631 a 0640) da sessão 
pública do Pregão Eletrônico n.º 016/2021; considerando, 
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que segundo o parecer da Assessoria Jurídica (fls. 0586 
e 0587), o processo tramitou e seguiu os ditames da 
legislação pertinente, HOMOLOGO o resultado da licitação 
na modalidade de Pregão Eletrônico sob n.º 016/2021, 
cujo objeto é registro de preços, pelo período de 12 
(doze) meses, para aquisição de EPI’s – Equipamentos de 
Proteção Individual, para a Secretaria da Administração e 
seus setores., ADJUDICANDO em favor das empresas: 
Pizani Equipamentos de Segurança LTDA, inscrita no 
CNPJ n.º 19.611.064/0001-57; Engsolution Serviços de 
Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ n.º 34.623.138/0001-
69; Tailey Modas e Uniformes LTDA, inscrita no CNPJ n.º 
18.982.414/0001-29; RP Comercial LTDA ME, inscrita no 
CNPJ n.º 20.604.417/0001-70; Forte Sinal Equipamentos 
Eireli EPP, inscrita no CNPJ n.º 26.729.755/0001-15; e 
Cirurgica Real – Comercial Hospitalar e Farmacêutica 
– EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 04.880.586/0001-87., 
regularmente classificadas e habilitadas no Pregão 
Eletrônico n.º 016/2021.

Ciência aos interessados, observadas as prescrições 

legais pertinentes.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 28 de 
julho de 2021. 

LUCIAN ALUISIO DIERINGS
PREFEITO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2020 – MODALIDADE 
PREGÃO Nº040/2020

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIS-
TRATIVO DE COMPRAS N.º 067/2021.

CONTRATANTE:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO 
VERDE DO OESTE, CNPJ/MF Nº 80.880.107/0001-00, 
CONTRATADA: ALESANDRA MILKIEWCZ EIRELI, CNPJ/
MF sob nº 37.675.896/0001-19, ALTERAÇÃO: Da cláusula 
sétima do contrato, de acordo com o inciso II, artigo 57, Lei 
Federal n.º 8.666/93.

CONSELHOS E OUTROS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
RESOLUÇÃO CONJUNTA CMAS – 001 DE 26 DE JULHO 

DE 2021. 

Súmula: Dispõe sobre a convocação da 
XIII Conferência Municipal de Assistência 
Social do município de Ouro Verde do 
Oeste/PR e dá outras providências.

O Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, em 
conformidade com a Lei n.° 165 de 05/12/1995 e suas 
alterações posteriores, representado por sua Presidente, 
senhorita Larisse Daniela Hoffmann, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais,  em conjunto com o 
Gestor Municipal, vem tornar público que, em reunião 
extraordinária realizada via mídia digital, no dia 26 de Julho 
de 2021, a partir das 11h37min, 

RESOLVE: 
Art.   1º Convocar a XIII Conferência Municipal de 

Assistência Social a ser realizada em etapa única, no dia 27 
de agosto de 2021, no Centro de Convivência dos Idosos, 
situado na Rua Goiânia, número 229 – Centro de Ouro 
Verde do Oeste. Com o tema “Assistência Social: Direito do 
povo e Dever do Estado, com financiamento público, para 
enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”.

Art. 2º Para as despesas decorrentes da realização 
da XIII Conferência Municipal de Assistência Social, serão 
utilizados recursos do Fundo Municipal de Assistência 
Social.

Art. 3º O funcionamento da XIII Conferência Municipal 
de Assistência Social será estabelecido pelo Regimento 
próprio, anexo a essa publicação.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data da sua 
publicação, ficando revogadas as disposições contrárias. 

Ouro Verde do Oeste, 26 de Julho de 2021.

Larisse Daniela Hoffmann
Presidente do CMAS

REGIMENTO DA XIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1º - A XIII Conferência Municipal de Assistência 
Social de Ouro Verde do Oeste, convocada pelo Conselho 
Municipal de Assistência Social – CMAS, em conjunto com 
Gestor Municipal, por meio da Resolução Conjunta 001/2021 
– CMAS de 26 de Julho de 2021, será realizada no dia 27 
de agosto de 2021, no local: Centro de Convivência dos 
Idosos, situado na rua Goiânia, nº 229, Centro, em Ouro 
Verde do Oeste – PR, com o tema “Assistência Social: 
Direito do povo e Dever do Estado, com financiamento 
público, para enfrentar as desigualdades e garantir 
proteção social”.

Art. 2º - Os objetivos/desafios da XIII Conferência 
Municipal de Assistência Social de Ouro Verde do Oeste 
seguem os que foram definidos por eixo temático, no 
Informe do CNAS nº 001/2021.

CAPÍTULO II
DOS EIXOS TEMÁTICOS

Art. 3º - A XIII Conferência Municipal Assistência 
Social de Ouro Verde do Oeste terá como tema geral 
“Assistência Social: Direito do povo e Dever do Estado, com 
financiamento público, para enfrentar as desigualdades 
e garantir proteção social”, que é o tema da Conferência 
Nacional de Assistência Social, e como eixos temáticos:

Eixo 1: A proteção social não-contributiva e o princípio 
da equidade como paradigma para a gestão dos direitos 
socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades

Eixo 2: Financiamento e orçamento como instrumento 
para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades 
dos entes federativos para a garantia dos direitos 
socioassistenciais.

Eixo 3: Controle social: o lugar da sociedade civil no 
SUAS e a importância da participação dos usuários.

Eixo 4: Gestão e acesso às seguranças 
socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios 
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e transferência de renda como garantias de direitos 
socioassistenciais e proteção social.

Eixo 5: Atuação do SUAS em Situações de 
Calamidade Pública e Emergências.

CAPÍTULO III
DA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA

Art. 4° - A XIII Conferência Municipal de Assistência 
Social de Ouro Verde do Oeste será realizada em etapa 
única, a saber:

§ 1º Será realizada em 27 de agosto de 2021, cujas 
discussões deverão subsidiar a elaboração de propostas e 
deliberações referentes ao tema e respectivos eixos.

I. A XIII Conferência Municipal de Assistência Social 
terá início às 08h30min no dia 27 de agosto de 2021 com 
o credenciamento, sendo a abertura da Conferência será 
realizada a partir das 09h00min do mesmo dia, e, seu 
Regimento Interno será lido e aprovado com os Delegados 
presentes, após o término da abertura.

Art. 5° - O Relatório final da Conferência Municipal 
será encaminhado ao Escritório Regional da SEJUF – PR 
em até 15 (quinze) dias após a realização do evento.

Parágrafo único: o município deve preencher 
o Instrumental Sintético fornecido pelo CNAS, com 
informações sobre a Conferência e as Deliberações da 
Plenária final. No documento deve constar nome dos/
as responsáveis pelo preenchimento, como também da 
presidência do Conselho Municipal. O instrumental sintético 
bem como a ficha de inscrição dos Delegados eleitos deve 
ser enviado por ao Escritório Regional da SEJUF-PR.

CAPÍTULO IV
DOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA

Art. 6º - Poderão participar da XIII Conferência 
Municipal de Assistência Social de Ouro Verde do Oeste as 
pessoas inscritas na condição de:

§ 1º Delegados natos: 12 (doze), sendo eles os 
Conselheiros Municipais de Assistência Social, titulares e 
suplentes.

§ 2º Delegados, assim distribuídos:
I – Delegados da Sociedade Civil, 
a. 02 Indicados por Organizações da 

Sociedade Civil, representantes de Entidades Prestadoras 
de Serviço, sendo 01 titular e 01 suplente;

b. 02 Indicados pela Sociedade Civil, 
representantes de Usuários da Política de Assistência 
Social, sendo 01 titular e 01 suplente;

c. 02 Indicados pela Sociedade Civil, entre 
Trabalhadores do Setor e Organizações de trabalhadores 
do setor, sendo 01 titular e 01 suplente;

II- Delegados, indicados pelo município, do segmento 
governamental, sendo 03 titulares e 03 suplentes, totalizando 
06 participantes.

§ 3º Convidados indicados pelo Conselho Municipal 
de Assistência Social e pela Comissão Organizadora da XIII 
Conferência Municipal de Assistência Social de Ouro Verde 
do Oeste.

§ 4º Os Delegados e convidados deverão efetuar 
seu credenciamento junto à Comissão Organizadora da XIII 
Conferência Municipal de Assistência Social de Ouro Verde 
do Oeste – PR:

I. Preferencialmente, por meio digital, através de 
formulário virtual a ser disponibilizado no site da Prefeitura 
de Ouro Verde do Oeste, até a data limite de 25 de agosto 

de 2021;
II. De forma presencial, no local e data da Conferência, 

a partir das 08h30min, até às 09h30min;
§ 5º Será permitido o credenciamento para participação 

de observadores a serem inscritos, no endereço virtual, a 
ser disponibilizado no site da Prefeitura, para a participação 
de forma online e, a partir das 08h30min, na data e local da 
XIII Conferência (até o limite de vagas presenciais). 

§ 6º Serão credenciados como Delegados os 
representantes indicados, que tenham sido inscritos 
no prazo estabelecido com a devida documentação, e 
que apresentem no ato do ingresso no local do evento, 
documento de identificação oficial com foto, exceto: 

I. Delegados credenciados para a participação 
online, que apresentem no ato do credenciamento virtual, 
documento que ateste a impossibilidade de participação 
presencial.

Art. 7º A participação dos Delegados se dará com 
direito a voz e voto, aos demais participantes será permitido 
apenas o direito a voz.

§ 1º Para cada Delegado titular deverá ser indicado um 
suplente, que somente poderá exercer o direito ao voto, na 
ausência do titular, sendo que no credenciamento constará 
o nome dos dois representantes e será entregue o crachá 
de voto a apenas um deles, sendo que das 08h30min às 
09h30min serão entregues os crachás de voto aos titulares 
e a partir das 09h30min poderão ser retirados os crachás 
pelos suplentes.

§ 2º Caso um Delegado suplente retire o crachá após 
as 09h30min e, após isto o Delegado titular chegue ao local 
da Conferência, a definição do participante deverá ser feita 
entre os dois, não cabendo à organização da Conferência 
esta definição.

I. Delegados credenciados para a participação online, 
terão seus votos computados de forma virtual. 

§ 3º A participação na XIII Conferência de Assistência 
Social de Ouro Verde do Oeste está condicionada à 
efetivação da inscrição.

CAPÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 8º- A XIII Conferência Municipal de Assistência 
Social será presidida pelo Presidente do CMAS, na sua 
ausência pelo vice-presidente ou representante indicado 
por este.

Art. 9º- A XIII Conferência contará com uma Comissão 
Organizadora paritária, por meio de deliberação do CMAS, 
e terá as seguintes atribuições:

I- Definir a possibilidade de realização da Conferência 
Municipal na modalidade híbrida, ou seja, presencial com 
transmissão virtual em tempo real;

II- Preparar e acompanhar a operacionalização da 
XIII Conferência Municipal de Assistência Social;

III- Propor critérios de definição do número de 
delegados, regulamento, regimento interno, metodologia, 
divulgação, organização, composição, bem como materiais 
a serem utilizados durante a XIII Conferência Municipal de 
Assistência Social;

IV- Elaborar a proposta de Regulamento e Regimento 
Interno;

V- Selecionar documentos técnicos e os textos 
de apoio para subsidiar a XIII Conferência Municipal de 
Assistência Social;

VI - Indicar e convidar os palestrantes;
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VII- Indicar os coordenadores de mesa, 
sistematizadores temáticos, relatores gerais e secretários;

VIII- Indicar e convidar os coordenadores e relatores 
dos grupos de trabalho que, junto com a equipe de relatores 
gerais, elaborarão o relatório final;

IX- Definir os procedimentos de credenciamento dos 
participantes;

X- Coordenar a sistematização do relatório final da 
XIII Conferência Municipal;

XI- Acompanhar e fiscalizar as ações desenvolvidas 
na organização do evento;

Parágrafo Único: A Comissão Organizadora contará 
com o suporte técnico, administrativo e financeiro, 
necessários à realização das atividades relacionadas 
à organização e desenvolvimento da XIII Conferência 
Municipal de Assistência Social de Ouro Verde do Oeste, 
fornecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social 
e Prefeitura de Ouro Verde do Oeste – PR.

CAPÍTULO VI
DA ELEIÇÃO DOS DELEGADOS PARA A XIII 

CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 10 A representação do Município de Ouro 

Verde do Oeste – PR na XIII Conferência Estadual de 
Assistência Social será composta por 01 Delegado, 

conforme determinado pelo CEAS-PR, na Resolução AD 
REFERENDUM nº 004/2019, representante de Entidades 
Prestadoras de Serviço, que estejam inscritos nessa 
condição.

CAPÍTULO VII
DOS RECURSOS

Art. 11 – Os custos de infraestrutura para a realização 
da XIII Conferência Municipal de Assistência Social serão 
custeados com recursos do Fundo Municipal de Assistência 
Social.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12 - Os casos omissos neste regulamento serão 
analisados pela Comissão Organizadora da XIII Conferência 
Municipal de Assistência Social e apreciados pela plenária 
da XIII Conferência Municipal de Assistência Social, se 
necessário. 

Ouro Verde do Oeste, 26 de Julho de 2021.

Larisse Daniela Hoffmann
Presidente do CMAS

Lucian Aluísio Dierings Marlon Júnior Montanha
Prefeito Municipal Secretário de Administração

E-mail: documentacao@ouroverdedooeste.pr.gov.br

Certificação Digital ICP-BRASIL
A Certificação Digital é um conjunto de tecnologias e procedimentos que visam garantir a validade de um Certificação Digital, a ICP-BRASIL é a infraestrutura 
Legal Brasileira para Certificação Digital, de acordo com a Medida Provisória 2200 que estabelece e normatiza estas condições. Sendo assim, são considerados 
legalmente validos, no âmbito nacional, apenas os certificados emitidos por autoridades credenciadas junto à ICP-BRASIL. Com o uso de Certificados Digitais 
é possível anexar assinaturas digitais em arquivos digitais e assim atribuir-lhe o status de documento válido e original também de acordo com a Lei 11.419.
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