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1. RELATÓRIO DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA BRIGADAS
ESCOLARES –DEFESA CIVIL NA ESCOLA - ANO 2020

O Programa Brigadas Escolares - Defesa Civil na Escola - PBEDCE, criado pelo
Decreto Estadual n° 4.837/2012, institucionalizado pela Lei n° 18.424/2015 e
regulamentado por meio do Decreto Estadual n° 4587/2016, tem por objetivo disseminar
uma cultura prevencionista, bem como promover adequações das edificações escolares
em atendimento às Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de
Bombeiros – PR.
O Programa Brigadas Escolares possui três eixos basilares, a saber:
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2. AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2020

Seguem abaixo números expressivos referentes às conquistas do Programa Brigadas
Escolares – Defesa Civil na Escola, desde sua criação:

AÇÕES REALIZADAS

2012/2020

Brigadistas Escolares capacitados

59.737

Simulados de abandono emergencial da edificação escolar

50.572

Extintores adquiridos
Luminárias de emergência
Placas de sinalização de emergência

Certificado de Conformidade emitidos conforme Decreto 4.587 /2016

25.711
31.185
83.153

6.172

Fonte: Coordenação do Programa

Abaixo são apresentados os resultados atingidos pelo PBEDCE no ano de 2020:
Certificado de Conformidade emitidos conforme Decreto 4.587 /2016

Brigadistas Escolares capacitados*
Simulados de abandono emergencial da edificação escolar**
Fonte: Coordenação do Programa
*Capacitados somente na modalidade EaD, devido a pandemia COVID-19.
** De acordo com Decreto N° 4230/2020 suspensões das atividades presenciais escolares.

1.952
3732
294
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Abaixo é apresentado o tempo médio gasto por etapa durante a tramitação do Atestado de
Conformidade com vistas à obtenção do Certificado de Conformidade:

Fonte: Business Intelligence

3. PROGRAMA BRIGADAS ESCOLARES – BALANÇO 2020
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3.1 Boas práticas adquiridas em 2020


Sugestão de inserção do coeficiente de emissão do Certificado de Conformidade

na avaliação das Chefias dos Núcleo Regional de Educação - NREs (aceito e implementado
em novembro 2020);


Realização de reunião online, “meet”, com equipe dos NREs que atingiram 100%

de emissão dos Certificados de Conformidade, com participação do Supervisor da SEED;


Iniciado projeto piloto no NRE da Área Metropolitana Sul com a finalidade de

identificar gargalos e sugerir alternativas, bem como levantar dados para propor
metodologia a fim de definir a sequência de adequação das unidades escolares,
contribuindo na definição de cronogramas e prioridades de trabalho.

3.2 Destaques positivos em 2020

No ano de 2020, nove Núcleos Regionais de Educação atingiram 100% da Emissão
dos Certificados de Conformidade das Instituições de Ensino de sua jurisdição, que é o
documento que indica que a unidade escolar atende de forma integral os requisitos mínimos
de segurança estabelecido no Decreto nº 4587 de 2016, imprimindo assim uma marca
importante para a Coordenação do Programa Brigadas Escolares e para toda a
Comunidade Escolar, são eles: APUCARANA, CIANORTE, GOIOÊRE, IRATI, IVAIPORÃ,
LOANDA, PITANGA, UMUARAMA E UNIÃO DA VITÓRIA.

4. SISTEMA SISBRIGADAS

Com vistas a agilizar todo o processo de emissão do certificado e permitir melhor
controle e gestão, o SISBRIGADAS foi criado: um sistema informatizado em que a interação
entre todas as pessoas envolvidas (brigadistas, diretores, Defesa Civil Estadual e
FUNDEPAR) acontece de maneira muito mais rápida, diminuindo significativamente o
tempo de emissão do Certificado de Conformidade.
O Sistema, que havia sido implementado em 2019, inicialmente para 7 Núcleos
Regionais de Educação – NRE, no ano de 2020 passou a contemplar a integralidade dos
NRE´s (32), permitindo avanço significativo no controle e na gestão referente a emissão
dos Certificados de Conformidade para as Unidades Escolares Estaduais.
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5. AÇÕES EM ANDAMENTO E PREVISTAS PARA 2021

Cabe à Coordenação Estadual Pedagógica, através das instituições envolvidas, a
elaboração, programação e execução das capacitações e formação de Brigadas Escolares
nas Instituições Estaduais de Ensino, nas modalidades Ensino à Distância (EaD) e
Presencial, supervisão da formação dos Brigadistas Escolares, bem como capacitação das
Coordenações Regionais e Locais, supervisão e a viabilização do material de apoio para
as capacitações e para os exercícios semestrais de abandono emergencial de edificações.
Diante dessas informações, seguem ações em andamento e previstas para o ano de
2021:

COORDENAÇÃO ESTADUAL PEDAGÓGICA

Atingir 90% da emissão dos Certificados
de Conformidade

Capacitação da 15ª
Oferta na
modalidade
presencial, previsto
para 1º semestre de
2021

Oferta da 16ª
capacitação do
Curso de Formação
de Brigada Escolar,
previsto para o 2º
semestre de 2021

Implementação
do sistema
SISBRIGADAS para
todas as escolas
conveniadas

Adequar Projeto
Pedagógico
conforme NPT 17

Cabe à Coordenação Estadual de Edificações, por meio das instituições envolvidas, a
articulação, no âmbito da SEED/FUNDEPAR, da execução das ações relativas à
elaboração, programação e execução das adequações nas edificações escolares ao CSCIP
– CB/PMPR, o estabelecimento de prioridades de trabalho, o planejamento das estratégias
para que o corpo técnico do FUNDEPAR elabore os Projetos Técnicos de Prevenção a
Incêndio e a Desastre das edificações das Instituições Estaduais de Ensino, a preparação
e sistematização dos cronogramas físicos e financeiros visando as adequações das
edificações escolares conforme CSCIP-CB/PMPR e, por fim, a coordenação das ações
destinadas a execução dos cronogramas físicos e financeiros previstos ao longo do
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desenvolvimento do Programa.
Face ao exposto, houve, em 2019, a classificação de todos os estabelecimentos de
ensino da rede estadual por graus de risco, estabelecendo prioridades de adequação,
conforme prevê o Decreto Estadual n° 4587/2016.
A fim de elaborar o cronograma de adequação das unidades escolares, tomando por
base a citada classificação, em 2020 foi iniciado o processo de ajustes cadastrais
necessários das unidades escolares no sistema PREVFOGO (do Corpo de Bombeiros),
bem como a identificação das unidades escolares com menor risco (licenciamento
simplificado). Essa identificação está ocorrendo de forma gradual, com continuidade no ano
de 2021, a fim de que todas as informações sejam colhidas atendendo as normativas do
Corpo de Bombeiros.
Abaixo segue imagem referente as etapas principais que estão em andamento visando
a criação de metodologia, objetivando a regularização das unidades escolares perante o
Corpo de Bombeiros:

Ajustes cadastrais nas
unidades escolares no
sistema PREVFOGO

Criação de
metodologia, através
de Projeto Piloto, para
elaboração futura de
cronogramas e
estabelecimento de
prioridades

Elaboração de
Resolução Conjunta,
que visa determinar
as etapas para
obtenção do
Certificado de
Licenciamento do
Corpo de Bombeiros,
por meio do
licenciamento
simplificado

