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NOTA TÉCNICA RELATIVA À PORTARIA N. 750/2020 SED/SES/DCSC 

 

Florianópolis/SC, 13 de outubro de 2020 

 

NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA 

ASSUNTO: Plano de Contingência Municipal para Educação 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Com data de 25 de setembro de 2020, foi editada Portaria Conjunta n. 750/2020 

SED/SES/DCSC voltada a disciplinar as ações a serem implementadas, no âmbito dos Municípios, 

relacionadas à adoção de ações voltadas a “prevenir e mitigar a disseminação do SARS Cov2 

(COVID-19) no retorno de suas atividades presenciais”. 

 

 Diferentemente das demais medidas sanitárias fixadas relacionadas aos diferentes 

seguimentos econômicos e prestação de serviços públicos, esse instrumento não se limitou a fixar 

os critérios a serem observados pelos seus destinatários, mas delegou determinadas funções aos 

entes municipais e, mais do que isso, impôs determinadas obrigações, a serem observadas por 

estes entes, a despeito de existência de obrigação legal prévia nesse sentido.  

 

 Pouco tempo depois, foram editadas outras duas Portarias Conjuntas voltadas à 

complementação à Portaria n. 750/2020 SED/SES/DCSC, as Portarias Conjuntas SED/SES n. 

778, de 6 de outubro de 2020, e n. 792, de 13 de outubro de 2020. A primeira Portaria tratou de 

estabelecer critérios para a liberação das atividades tendo por referência os diferentes níveis de 

Risco Potencial para COVID-19; enquanto que a segunda passou a incluir àquela as Diretrizes 

Sanitárias Gerais (Anexo III), conferindo-lhes caráter vincualante.  

 

 Esta Nota Técnica destina-se a propor encaminhamentos a serem adotados pelos 

Municípios quanto às exigências fixadas naquele primeiro instrumento.  
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2. OBRIGAÇÕES INSTITUÍDAS AOS MUNICÍPIOS POR MEIO DA PORTARIA 

CONJUNTA 

 

2.1. A exigência de que os Municípios adotem um Plano de Contingência Municipal para 

Educação a fim de considerar segura a retomada das atividades presenciais nos ambientes 

escolares 

 A exigência veiculada através da Portaria Conjunta n. 750/2020 , assim dispõe:  

Art. 1º Determinar que cada município do território catarinense elabore o Plano de Contingência 
Municipal para a Educação, seguindo o modelo do Plano Estadual de Contingência para a Educação, 
disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/17yM5OblzRyHHYqgFmRTUmKVxopobP8Wa/view?usp=sharing  
 

 É verdade que o Modelo de Plano de Contingência veiculado por meio dessa portaria vinha 

sendo discutido em diferentes instâncias e atores, inclusive, contando com a participação dos 

colegiados da FECAM  e das Associações de Municípios (da Educação, Defesa Civil e Assistência 

Social, Saúde). No entanto, cada entidade municipal vinha adotando instrumentos distintos, em 

menor ou maior grau, articulados com os demais Municípios integrantes da respectiva Associação 

de Municípios.  

 A instituição de um modelo centralizado ajuda a padronizar a e articular ações integradas 

no Estado de Santa Catarina. No entanto, exige um esforço de redefinição dos instrumentos de 

gestão da crise que já vem sendo implementados em cada território catarinense.  

 Por fim, considerando que não existe a fixação de um prazo pré-estabelecido, há de serem 

adotados os seguintes encaminhamentos: 

(1) os Municípios devem adaptar/instituir os Planos de Contingência Municipal de forma 

que atendam aos critérios fixados no modelo estadual, em um prazo razoável, a serem 

fixados em ato editado pelo Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de 

COVID-19. 

 

 Para tanto, são necessárias a adoção de algumas iniciativas para viabilizar essa 

instituição/adaptação: (a) sistematização dos diferentes instrumentos adotados no Município 

relacionados à gestão e enfrentamento da pandemia; (b) sistematização das informações existentes 

no Município e da matriz de responsabilidade para levantamento dos dados; e (c) estabelecimento 

de um plano de trabalho (com agenda e prazos). 
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2.2. Determinação para que os Municípios instituam o Comitê Municipal de 

Gerenciamento da Pandemia de COVID-19, específico para o acompanhamento da 

gestão da Educação para a organização de todo esse processo.  

 Esta exigência está veiculada no referido instrumento nos seguintes termos:  

Art. 3º Constituir o Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19. 
§ 1º Aos municípios que já possuem o Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-
19, orienta-se por constituir uma comissão própria para tratar da educação. 
 
§ 2º Para compor o Comitê Municipal ou a comissão própria da educação, fica estabelecido que hajam 
representações da(do): 
I. Secretaria Municipal de Educação; 
II. Secretaria Municipal de Saúde; 
III. Secretaria Municipal de Assistência Social ou equivalente; 
IV. Secretaria Municipal de Fazenda ou de Administração; 
V. Secretaria ou órgão similar da Defesa Civil; 
VI. Profissionais e trabalhadores de educação; 
VII. Estudantes da Educação Básica e Profissional; 
VIII. Conselho Municipal de Educação; 
IX. Conselho Municipal de Alimentação Escolar; 
X. Comissões Escolares constituídas para o Plano de Contingência Escolar; 
XI. Instituições de ensino da Rede Municipal; 
XII. Instituições de ensino da Rede Estadual; 
XIII. Instituições de ensino da Rede Privada; 
XIV. Instituições de ensino Federais; 
XV. Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência; 
XVI. Conselho Municipal de Controle Social do FUNDEB; 
XVII. grupos organizados dos transportadores escolares (quando existirem); 
XVIII. legislativo municipal; 
XIX. outros órgãos ou entidades que poderão contribuir com as atribuições do Comitê/Comissão 
municipal. 
 
§ 3º São atribuições dos Comitês Municipais: 
I. Elaborar o Plano de Contingência Municipal de Prevenção, Monitoramento e Controle da 
disseminação do COVID-19, seguindo o modelo do Plano Estadual de Contingência para a Educação; 
II. Monitorar os resultados das testagens mínimas realizadas na população, em um processo contínuo 
no município ou região, que constitui como indicador da Matriz de Risco Potencial Regional; 
III. Participar das formações proporcionadas, em âmbito Regional e Estadual, para a elaboração e 
monitoramento do Plano de Contingência para a Educação; 
IV. Auxiliar na criação das Comissões Escolares de gerenciamento da COVID-19; 
V. Fiscalizar os regramentos sanitários aplicáveis, na unidade escolar na qual se pretende o retorno 
do ensino, extensão e pesquisas presenciais; 
VI. Promover debate com comunidade e especialistas; 
VII. Constituir uma ouvidoria para receber denúncias de descumprimento dos protocolos e que este 
grupo tenha acesso às informações; 
VIII. Analisar e homologar os Planos de Contingência das Escolas, com seus Planos de Ação e 
protocolos elaborados pelas Comissões Escolares. 
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 Quanto ao ponto, a Portaria parece extrapolar os limites fixados pelo Decreto n. 562, de 

17 de abril de 2020 (com alterações subsequentes). O Decreto Estadual que declarou o estado de 

calamidade pública no Estado de Santa Catarina, expressamente delegou ao COES1, a competência 

para editar protocolos sanitários e epidemiológicos a respeito das atividades públicas e privadas a 

serem desenvolvidas no território catarinense (art. 9º, § 3º, na redação determinada pelo Decreto n. 

630/2020). As autoridades que editaram a referida Portaria Conjunta não detêm competência 

específica para fixarem atribuições diretamente aplicáveis à gestão municipal.  

 Os referidos instrumentos devem ser interpretados como Diretrizes e Orientações a 

serem adotadas pelos órgãos municipais.  

 Por fim, sugerimos os seguintes encaminhamentos: 

(1) os Municípios devem instituir o Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de 

COVID-19, assim como suas Comissões Escolares, e/ou revisar os órgãos de 

acompanhamento e deliberação que tenham sido constituídos até aqui;  

(2) os Municípios devem editar atos próprios (Decretos Municipais) por meio do qual criem 

ou (re)definam a composição destes órgãos e as competências específicas; 

(3) definir de quem será a atribuição para homologação dos Planos de Contingência das 

Escolas e qual será o seu procedimento de deliberação, sendo recomendável que se fixe 

um prazo máximo para deliberação e o procedimento de revisão do ato homologatório 

(questão a ser submetida à discussão/deliberação junto ao CEPAM/Colegiado de 

Procuradores). 

 

 Seria importante que cada gestor local defina, o mais rapidamente possível: 

(1) prazo máximo para Constituição/Revisão do o Comitê Municipal de Gerenciamento da 

Pandemia de COVID-19, assim como suas Comissões Escolares  

(2) Publicação do Plano de Contingência Municipal (primeira versão) a ser disponibilizado 

para avaliação respeitando o tempo que cada entre necessitar para que o trabalho 

expresse as possibilidades de atendimento do município para o retorno seguro das 

atividades presenciais nas unidades escolares; 

(3) definição de um plano de trabalho com um cronograma factível preliminar para 

viabilizar as diferentes etapas relacionadas ao retorno gradual das atividades (plano de 

retorno); 

 
1 Centro de Operações de Emergência em Saúde 
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(4) ter clareza que as datas devem ter como termo inicial uma data “condicional” porque são 

dependentes da Matriz de Risco (art. 8º). 

 

 Em que pese o instrumento utilizado, no nosso sentir, ser formalmente inadequado. Há 

algumas diretrizes substantivas, alí consignadas, que devem ser observadas.  

 

2.3. Exigência de que as Escolas (privadas e públicas) submetam seus Planos de Ação e 

Protocolos à homologação prévia deste órgão municipal 

 

 Quanto a esse aspecto, o instrumento normativo fixa que: 

Art. 5º Somente poderão retornar às atividades de forma presencial os estabelecimentos de ensino que 
obtiverem a homologação do Plano de Contingência Escolar pelo Comitê Municipal de 
Gerenciamento da Pandemia de COVID-19. 
Art.6º Para homologar o Plano de Contingência Escolar, o Comitê deverá analisar o Plano de Ação 
e Protocolos Escolares que deverão seguir todas as diretrizes estabelecidas nos Cadernos de Diretrizes 
para o retorno às aulas, que constam na página 19 do Plano Estadual de Contingência para a Educação, 
e foram homologadas pelo COES Estadual. 
 
 

 A Portaria passou a instituir uma competência executiva para o Município que deverá criar 

ferramentas que permitam: (a) analisar os planos de contingência escolar de todos os 

estabelecimentos de ensino; e (b) instituir mecanismos de fiscalização para aferição das condições 

materiais de cumprimento das diretrizes santiárias e/ou atender às denúncias. 

  

 Esse ponto é um dos mais sensíveis de todo o instrumento. Ele não pode ser aplicado 

diretamente sem instrumento normativo que regulamente o exercício desta atividade típica de 

“poder de polícia sanitária”. 

  

 É extramente importante que o Município, ao regulamentar a questão, institua regras 

referentes ao: (a) procedimento de análise; (b) critérios para análise (cheklist); (c) procedimento 

para gestão de denúncias/verificações in loco; e (d) prazos para cumprimento das tarefas.  

  

 Por seu turno, a Portaria Conjunta SES/SED n. 778, de 6 de outubro de 2020, não 

somente reiterou a obrigatoriedade de que os estabelecimentos de ensino obtenham previamente a 

homologação do Plano de Contingência Escolar (art. 1º, § 3º), mas como facultou aos Municípios 

que homologuem Planos de Contingência com fundamento em termo de responsabilidade a ser 
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entregue pela Comissão Escolar de gerenciamento da pandemia do COVID-19, nos seguintes 

termos: 

§ 1º - Os Comitês Municipais de Gerenciamento da Pandemia da COVID-19 podem homologar os 
Planos de Contingência Escolares a partir de termo de responsabilidade das Comissões Escolares de 
gerenciamento da pandemia da COVID-19, onde ratificam que a elaboração segue o que preconiza a 
Portaria Conjunta SED/SES/DCSC nº 750 de 25 de setembro de 2020.  

 

 Se por um lado,  a medida permite ao Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia 

da COVID-19 que fixe um procedimento que viabilize uma pronta resposta à demanda que, em 

algumas localidades, tende a ser muito elevada. Por outro lado, deve ser adotada com muita 

parcimônia, considerando que se trata de exercício de competência delegada que lhe confere, em 

face da responsabilidade objetiva inerente à atividade administrativa (art. 37, § 6º da CF/88), 

corresponsabildide pela gestão e fiscalização dos Planos de Contingência Escolares.  

  

 Desta forma, caso o Município adote este procedimento “simplificado” de homologação 

por Termo de Responsabilidade, sugere-se que a referida homologação seja sujeita à emissão futura 

de homologação “definitiva”, ou ainda, que sua vigência esteja condicionada a procedimentos 

futuros de ratificação.  

 

3. CONCLUSÕES 

 

 Apesar de existirem sérios questionamentos quanto à legalidade da Portaria Conjunta n 

778, a Fecam recomenda que os municípios procedam as ações para o retorno das atividades 

presenciais nas escolas catarinenses, a partir dos dispositivos indicados nas portarias que regulam o 

retorno das atividades presenciais, alinhadas às orientações e considerações desta Nota Técnica, a 

fim de que haja segurança jurídica na tomada de decisões e delineamento dos procedimentos, 

organização das ações da Secretaria de Educação para o fechamento da gestão municipal e, 

documentos que descrevam procedimentos exequíveis que demonstrem e atendam as necessidades, 

possibilidades, condições e especificidades de cada um dos nossos municípios e das nossas unidades 

escolares para a retomada das atividades nos ambientes escolares.   

  

 Por fim, duas observações operacionais parecem ser importantes de serem registradas 

nesse momento: eventual necessidade de contratação extraordinária de trabalhadores para viabilizar 

o retorno das atividades presenciais na rede municipal de ensino e a necessidade de aquisição de 
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insumos (EPIs) para serem usados nos ambientes escolares. Sugere-se que o levantamento dessas 

necessidades e das dificuldades relacionadas à gestão de pessoal devem ser elencadas, no plano de 

contingências do Município, como vulnerabilidades a serem enfrentadas, como forma de que os 

atos administrativos relacionados possam ser devidamente motivados. 

 

 Atenciosamente,  

 

Juliana Plácido  

Coordenadora Assistência Jurídica  

FECAM 

 

 

Luiz Magno Pinto Bastos Junior 

Advogado e consultor jurídico  

FECAM 
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