
NOTA INFORMATIVA Nº 01/2021
COE-E MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL - RS

Tendo em vista a publicação de nova legislação em âmbito estadual, quais sejam:

a) Decreto Estadual Nº 56.025, de 9 de agosto de 2021 - Altera o Decreto nº 55.882, de 15
de maio de 2021, que institui o Sistema de Avisos, Alertas e Ações para fins de
monitoramento, prevenção e enfrentamento à pandemia de COVID-19 no âmbito do
Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em
todo o território estadual e dá outras providências.

b) DECRETO Nº 56.034, DE 13 DE AGOSTO DE 2021, que altera o Decreto nº 55.882, de
15 de maio de 2021, que institui o Sistema de Avisos, Alertas e Ações para fins de
monitoramento, prevenção e enfrentamento à pandemia de COVID-19 no âmbito do
Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em
todo o território estadual e dá outras providências.

c) Portaria Conjunta SES/SEDUC/RS Nº 02/2021, de 19 de agosto de 2021, que dispõe
sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle à COVID-19 a serem
adotadas por todas as instituições de ensino no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.

O COE-E Municipal de Caxias do Sul informa e orienta todas as instituições da iniciativa
privada, sejam aquelas que ofertam exclusivamente Educação Infantil ou Educação Básica,
bem como as da rede municipal de ensino, por meio de seus COEs-E Locais, as quais devem:

1. Atualizar os planos de contingência vigentes até o presente momento, nos termos do
Anexo I desta Nota Informativa, por meio de reunião com o devido registro da finalidade
de alterar o seu plano, nos termos desta Nota Informativa;

2. Após a alteração do Plano de Contingência no âmbito do COE-E Local, oficiar a juntada
do plano alterado ao protocolo já existente no COE-E Municipal, a fim de que seja
arquivado para acompanhamento, nos termos do §1º do art. 9º da Portaria Conjunta
SES/SEDUC nº 02/2021, entregando na Secretaria Municipal da Educação, Setor de
Expediente, no horário das 10h às 16h;

3. Com a cópia do protocolo da alteração do Plano de Contingência, informar e capacitar a
comunidade escolar, nos termos do Art. 7º, da Portaria Conjunta SES/SEDUC nº
02/2021, acerca das alterações e do funcionamento dos protocolos de segurança
sanitária.

4. Implementar o novo Plano de Contingência após efetivar os procedimentos dos itens
anteriores.

Caxias do Sul, 24 de agosto de 2021.

COE-E Municipal


