
DECRETO3794/2007
“Dispõe Sobre Regulamentação de
Planos de Emergência e Evacuação
nos Estabelecimentos de Ensino da
Rede Municipal e Municipalizadas”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito do Município de
São Sebastião, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO a necessidade de uma evacuação rápida e
organizada em caso de sinistro no interior das instituições de ensino e ainda a
possibilidade dos riscos naturais (vendavais, inundações, raios) e os provocados
(incêndios, explosões) na parte elétrica, cozinha e outros;

CONSIDERANDO a necessidade de integrar todo o município no
processo Apell, provocando uma mudança cultural nos alunos da Rede Escolar,
minimizando assim o pânico gerado pela falta de conhecimento.

DECRETA:

Artigo 1° Todas as escolas da Rede Municipal de Ensino e
Municipalizadas deverão elaborar os seus planos de emergências de acordo com
modelo anexo, utilizando para efeito como apoio o “APELL” elaborado pela
Defesa Civil e Transpetro, as demais Escolas particulares e estadual, poderão
aderir caso haja interesse.

§1° Esse plano deve envolver toda a comunidade escolar no sentido
de provocar uma mudança cultural nos alunos e professores.

§2° Cada Diretor de Escola é o primeiro responsável pela
segurança, devendo, no entanto nomear um 1° e um 2° suplente.
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§3° O plano de emergência além de ser do conhecimento de toda a
comunidade escolar, deve ser enviada cópia à Defesa Civil e à Secretaria
Municipal de Educação.

§4° Os Planos de Emergências só serão funcionais se devidamente
testados. Assim, visando cada vez mais uma cultura de segurança, deverão os
projetos educativos, prever a realização de exercícios de evacuação, pelo menos
duas vezes por ano, no ensino básico e uma vez no ensino médio e superior.

Artigo 2° É obrigatório que os órgãos de gestão informem, em
tempo oportuno, a Divisão de Defesa Civil, de todas as situações do âmbito da
segurança, que cheguem ao seu conhecimento e de que sejam vítimas quaisquer
elementos da comunidade escolar, ou que afetem os equipamentos ou instalações
da escola.

§ 1° Para um repasse de informações mais abrangente, devem os
responsáveis sensibilizar toda a comunidade escolar, no sentido de comunicarem
as ocorrências garantindo o sigilo da identidade dos participantes, se for essa a
sua vontade.

§ 2° Sempre que houver ocorrências, deverão as mesmas ser
comunicadas através dos telefones (199) Defesa Civil, (193) Bombeiro (192)
Ambulância e (190) Policia Militar. Em situações que não tenham muita
gravidade deverão as escolas elaborar uma “ficha” única, quantificando-as e
indicando o período a que se referem.

§ 3° Quando não for possível determinar certo tipo de ocorrência
ou o valor dos prejuízos, far-se-á uma indicação aproximada. (Não mencionar
termos pouco objetivos tais como: “muitos, diversos, freqüentes, vários,
constantes, avultados, etc.)”

§ 4° No “Relatório de Comunicação” deve ser sempre que possível,
tidos em consideração os seguintes pontos:

I - Tipificação correta da ocorrência;
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II - Data e hora da ocorrência, a indicar no cabeçalho do
“Relatório”;

III - Encaminhar a Defesa Civil;

Artigo 3° As Unidades Escolares terão um prazo até 30 dias e
prorrogável por mais 30, para elaborar seus respectivos planos.

Artigo 4° A Defesa Civil estará a disposição para orientar as
escolas quando solicitada.

Artigo 5° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião,  8  de maio  de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

TSAJ/mcsc

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra.
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MODELO
PLANO DE EVACUAÇÃO

RECURSOS HUMANOS

DIREÇÃO:
VICE-DIREÇÃO:
COORDENADORES:

PROFESSORES RESPONSÁVEIS POR PERÍODO

PROFESORES EFETIVOS:

SECRETÁRIA DE ESCOLA:

OFICIAL DE ESCOLA:

OFICIAL ADMINISTRATIVO:

INSPETORES:

SERVENTES E MERENDEIRAS:

ZELADORA:

CANTINA:

ALUNOS RESPONSÁVEIS POR SALA:

PERÍODO MANHÃ:

PERÍODO TARDE:

PERÍODO NOITE:

AÇÕES E RESPONSABILIDADES

DIREÇÃO, VICE-DIREÇÃO E COORDENAÇÃO

1) Acionar o sinal de alerta, nas situações de emergência (ou simulação) causadas por vazamentos de gás, incêndios,
vazamentos de combustíveis derivados de petróleo, riscos de explosão, ou por outra fonte não citada, mas de perigo
imediato;

2) Alertar os alunos que estiverem no pátio (em caso de aulas vagas, por exemplo) para se organizarem    esperando
os demais;
3) Abrir o portão da escola;
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4) Permanecer sintonizada na freqüência da radio Morada FM 95,5MHz e rádio Beira Mar FM 102,7 MHz,
ouvindo as orientações da  Defesa Civil (quando a situação não tiver causa interna).
5) Acionar o código de retirada;
6) Desligar os equipamentos elétricos;
7) Trancar as portas da Direção e aguardar junto aos demais, no pátio da escola, para retirada.

PADRONIZAÇÃO DO SINAL:  O sinal de alerta será dado como um sinal emitido durante um minuto; o sinal de
retirada será de três toques. A padronização do sinal garantirá que o aluno transferido possa inteirar-se
imediatamente do ocorrido em qualquer das escolas da cidade.
EMISSÃO DO SINAL: Poderá ser da campainha elétrica da escola, ou fazendo-se necessário, o uso de um apito.

OBS: NA FALTA DA DIREÇÃO, DA VICE-DIREÇÃO E DA COORDENAÇÃO ESTAS AÇÕES FICAM SOB
A RESPONSABILIDADE DE UM DOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS DO PERÍODO QUE JÁ
DEVERÃO ESTAR CIENTES DESSA FALTA, A CLASSE DESSE PROFESSOR NO CASO DO ALERTA,
DEVERÁ DESCER E AGUARDAR NO PÁTIO.

SECRETÁRIA

1) Os oficiais e a secretária deverão retirar, do arquivo, as fichas cadastrais dos professores e funcionários e coloca-
las num saco plástico para o transporte seguro;
2) Recolher os disquetes com os boletins dos alunos (que deverão estar sempre num local de rápido acesso);
3) Recolher o livro-ponto e os livros-ata dos conselhos atuais (que deverão estar sempre num local de fácil acesso e
localização, bem como encapados com destaque em relação aos demais livros;
4) Desligar todos equipamentos elétricos da área administrativa;
5) Desligar a chave geral da secretaria;
6) Trancar as portas da secretaria acessíveis e aguardar junto aos demais no pátio da escola.

SERVENTES E MERENDEIRAS

1) A merendeira deverá fechar o registro de gás (GLP), que está externo;
2) Desligar a chave geral da cozinha;
3) Auxiliar no transporte do material administrativo da secretaria;
4) Aguardar no pátio, junto aos demais, para evacuação.

OBS: NO CASO DA FALTA DA MERENDEIRA O REGISTRO DO GÁS DEVERÁ SER
EFETUADO POR QUALQUER DAS SERVENTES, E NA FALTA DESTAS, PELA
INSPETORA DE ALUNOS.

INSPETORA DE ALUNOS

1) Recolhimento da caixa de chaves na sala dos professores;
2) Trancar a sala dos professores e da coordenação;
3) Desligar as chaves de luz das salas de aula;
4) Auxiliar no transporte do material administrativo da secretaria;
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5) Aguardar no pátio, junto aos demais, para evacuação.

PROFESSORES

AO ESCUTAR O SINAL DE ALERTA DE FONTE EXTERNA

TOQUE DE 1 MINUTO
1) Pedir aos alunos que guardem os respectivos materiais e organizem as salas;
2) Distribuir aos alunos o material de identificação do grupo;
3) Posicionar-se na porta da sala entreabrindo-a para evitar a saída de alunos e tumulto no corredor;

          3 TOQUES
1) Retirar os alunos das salas (portando somente documentos pessoais, o material escolar deverá permanecer na
classe) obedecendo a ordem programada das salas e dirigindo-se simultaneamente para as três saídas (ou as saídas
seguras, no caso de haver fumaça e/ou fogo);
2) O primeiro a sair da sala deverá ser o 1º aluno da primeira fileira próximo a porta, o qual deverá estar instruído
para sair após a classe anterior a sua ter sido evacuada;
3) O professor deverá ser o último a sair, trancando a sala e levando a chave consigo;
4) O professor deverá acompanhar os seus alunos e seguir a programação da evacuação do prédio.

ORDEM DA EVACUAÇÃO DAS SALAS DE AULA
Para que a evacuação das salas ocorra de forma correta e organizada, caso seja possível, usar as três saídas da
escola, deverá sair as classes segundo a ordem apresentada a seguir:

CASO DE PROFESSORES FORA DA SALA DE AULA NO MOMENTO DO
ALERTA
1) Os professores fora da sua sala deverão retornar imediatamente á mesma para que se possa dar o procedimento
adequado á emergência, com respectiva.
2) Os professores que estiverem com intervalo de aulas, ou em HTPG, deverão auxiliar a Secretária a retirar o
material a ser transportado.

ALUNOS REPRESENTANTES DE SALA
1) Os alunos representantes de sala serão os responsáveis para, durante a evacuação do recinto, verificar junto á
porta da sala, a liberação da escola (obedecendo a ordem) para informar ao professor;
2) Dada a permissão pelo professor, eles deverão levar os alunos até a saída pré-determinada (caso, não haja risco) e
se dirigir ao pátio, onde será informado da rota de evasão;
3) Neste deslocamento, deverá orientar os demais alunos de sua sala, para que sigam em fila dupla e mantenham a
ordem;
4) Para facilitar a organização e ajudar a manter a calma durante a evasão, sugere-se que o representante de sala
“puxe” os demais utilizando um jingle;
5) Deverá levar seus colegas sempre pelas calçadas (pois em situações de emergência, os motoristas menos atentos
podem atropelá-los);
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6) Chegando ao ponto de encontro (local seguro estabelecido), deverá junto com o professor, manter os alunos
“agrupados” para se preciso, possam ser retirados através de transportes rumo ao abrigo.

EXEMPLO DE ROTA DE EVASÃO
1) Ao sair da escola, pela Rua........................
2) Descer pela Av..........................
3) A esquerda da Rua...............................
4) Ponto de encontro

SINOPSE

1) Ouve-se um sinal de alerta; se for externo, aguarda-se o da direção;
2) Ouve-se um sinal de um minuto dado pela direção;
3) A direção abre o portão da escola e sintoniza a rádio Morada FM 95,5MHz e Beira Mar FM 102,7MHz;
4) Os alunos arrumam o material escolar, a sala e separam os seus documentos;
5) O representante da sala fica na porta da sala informando o professor;
6) Ouve-se um sinal de três toques dado pela direção;
7) A direção alerta os alunos no pátio e desliga os equipamentos elétricos;
8) Os alunos representantes da sala levam os demais para o pátio, dando seqüência à evacuação do recinto, pela rota
de fuga, com o professor no final da fila;
9) As serventes e merendeiras fecham o registro do gás (externo), desligam a chave geral da cozinha e dirigem à
secretaria para ajudar;
10) A inspetora recolhe a caixa de chaves e tranca a sala dos professores, subindo para desligar a chave geral das
salas, após a retirada dos alunos, depois se dirige à secretaria para ajudar;
11) Os oficiais e a secretária deverão retirar do arquivo as fichas cadastrais dos professores e funcionários, os
disquetes, o livro ponto e os livros-atas, desligar os equipamentos elétricos da secretaria e a chave geral, dirigindo-se
ao pátio;
12) A direção tranca a secretaria e a sua sala;
13) A zeladora ou inspetora desliga as últimas chaves de luz e tranca o portão da escola, acompanhando os demais
ao ponto de encontro;
14) A direção certifica-se de que não foi esquecido nada;
15) Todos se reúnem no ponto de encontro.
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