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DOE 14/05/2020 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 171 /2020-PGJ, DE 13 DE MAIO DE 2020 

 Apresenta os enunciados de entendimento do 
Comitê Temático de Saúde, do Gabinete do COVID-19. 

 
 

 

 

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA e o GABINETE DO COVID-19 apresentam enunciados de entendimento 

sobre “Telemedicina” e “Uso de leitos privados pelo SUS”, elaborados pelo Comitê Temático de Saúde, do 

Grupo de Trabalho de Enfrentamento à pandemia do COVID-19: 
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Enunciados 

 

Comitê de Saúde 

 

Telemedicina 

1. As ações de telemedicina são permitidas em caráter excepcional e temporário, na forma 

regulamentada pela Portaria n° 467/2020 do Ministério da Saúde, e garantidas a integridade, a 

segurança e o sigilo das informações sobre o paciente. As ações ficam condicionadas à situação 

de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional declarada pela Portaria n° 

188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020.   

2. É inexigível dos Municípios do Estado de São Paulo o desenvolvimento de plataformas para 

as ações de telemedicina, em virtude da alta complexidade técnica, dos elevados custos 

econômicos e da temporariedade de seu funcionamento. Consideradas as condições locais e 

específicas, poderá ser verificada/articulada junto ao administrador público a viabilidade da 

implementação de telemedicina no Município, em razão do potencial para diminuição do risco 

de contágio devido à redução de deslocamentos para atendimentos de saúde. 

Uso de leitos privados pelo SUS 
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3. No contexto da pandemia e da desigualdade de recursos disponíveis para o SUS e para a rede 

privada, o uso de leitos privados pelo SUS constitui alternativa a ser considerada pelo gestor 

público para garantia do direito à saúde e deve ser incluída no plano de contingência de cada 

ente federativo. A medida excepcional, porém, deve ser adotada pelas autoridades 

administrativas após o esgotamento das vagas do SUS e das entidades de caráter beneficente, 

a exemplo das Santas Casas. 

4. O plano de contingência de cada ente federativo deve contemplar: a) prioritariamente, o 

chamamento público direcionado a hospitais privados com ofertas de custeio da operação para 

a aquisição de leitos das entidades privadas; b) na hipótese de insuficiência do chamamento 

público, a requisição administrativa para o uso de leitos privados.  

5. O monitoramento dos planos de contingência dos hospitais de referência e dos recursos para 

enfrentamento da crise deve ser feito pelo Centro Operacional de Emergência em Saúde 

Pública Estadual – COE/SP. Na impossibilidade de uma articulação no âmbito estadual eficaz e 

suficiente, as autoridades municipais devem ser cobradas e, na medida do possível, deve ser 

buscada uma articulação regional entre autoridades municipais da mesma base regional.  
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DOE 16/05/2020 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 174/2020-PGJ, DE 15 DE MAIO DE 2020 

 Apresenta os enunciados de entendimento dos 
Comitês Temáticos do Gabinete do COVID-19. 

 

 

 

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA e o GABINETE DO COVID-19 apresentam enunciados de entendimento, 

elaborados pelos Comitês Temáticos de Saúde; da Transparência e das Execuções Criminais, do Grupo de 

Trabalho de Enfrentamento à pandemia do COVID-19: 
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Enunciados 

Comitê Temático da Saúde 

6. Os serviços prestados por salões de beleza e barbearias, bem como por academias de esporte 

não são inadiáveis ou necessários à sobrevivência, à saúde ou à segurança da população e, 

portanto, não são atividades essenciais. 

7. Embora o Decreto Federal n° 10.344, de 08 de maio de 2020, tenha classificado os serviços 

prestados por salões de beleza e barbearias, bem como por academias de esporte, como 

essenciais, o regramento estadual consubstanciado no Decreto Estadual n° 64.881, de 22 de março 

de 2020, com a redação atualizada pelo Decreto Estadual n° 64.975, de 14 de maio de 2020, 

proibiu a prestação de tais serviços no Estado de São Paulo. As normas estaduais mais restritivas 

devem prevalecer, porque: a) a proteção conferida pela norma federal se mostrou deficiente, 

considerando-se que o contágio segue avançando em progressão e que tais atividades implicam 

aglomerações de pessoas; b) porque o próprio Decreto Federal n° 10.282, de 20 de março de 2020, 

dispõe expressamente que as autoridades estaduais e municipais podem, caso entendam 

conveniente e necessário, adotar padrões mais rígidos de proteção, diante da necessidade local 
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(art. 3º, § 9º), o que foi referendado expressamente pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF 672). 

8. A proteção à saúde conferida pelos regramentos municipais não pode ser menos restritiva do 

que aquela prevista pelo regramento estadual. 

9. É imprescindível a adoção de providências para o cumprimento do Decreto Estadual n° 64.881, 

de 22 de março de 2020, com a redação atualizada pelo Decreto Estadual n° 64.975, nas Comarcas 

paulistas, de forma que normas municipais que atentem contra as regras mais restritivas estaduais  

 

sejam questionadas, seja de forma difusa, seja de forma concentrada, por meio do 

encaminhamento de representação ao Procurador-Geral de Justiça para as providências de sua 

alçada, quando o caso. 

 

Comitê Temático da Transparência 

1. O Poder Público deve disponibilizar, em sítio oficial específico na rede mundial de 

computadores (internet), informação clara e acessível sobre as contratações ou aquisições 

realizadas, que deve incluir: a) o nome do contratado e o número de sua inscrição na Receita 

Federal do Brasil; b) o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou 
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aquisição. 

2. O Poder Público deve disponibilizar, em sítio oficial específico na rede mundial de 

computadores (internet), informação clara e acessível sobre todos os recursos recebidos de 

repasses da União ou dos Estados para a adoção de medidas de enfrentamento à pandemia do 

coronavírus, devendo contar o valor recebido, a data de recebimento e a correspondente 

destinação, inclusive das quantias repassadas às  entidades do terceiro setor. 

3. O Poder Público deve disponibilizar, em sítio oficial específico na rede mundial de 

computadores (internet), informação sobre recursos provenientes a título de doações por 

entes privados, que deve compreender os valores, a origem e a identificação do doador e a sua 

destinação, inclusive das quantias repassadas às entidades do terceiro setor. 

4. A disponibilização de informações pelo Poder Público de todas as ações relacionadas ao 

enfrentamento do COVID-19 deve ocorrer em espaço específico do seu correspondente Portal 

da Transparência, de fácil localização e ampla divulgação, e deve compreender: a) as 

contratações e as aquisições realizadas; b) o resumo e o detalhamento de atos e despesas. O 

sítio eletrônico deve atender ao art. 8º, § 3º, da Lei n° 12.527/13, isto é, aos seguintes 

requisitos: 1) conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação 

de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; 2) possibilitar a 
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gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, 

tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações; 3) possibilitar o 

acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por 

máquina; 4) divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação; 5) 

garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso; 6)  manter 

atualizadas as informações disponíveis para acesso; 7) indicar local e instruções que permitam 

ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade 

detentora do sítio;  8) adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo 

para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 

2000, e do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo 

Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008. 

5. Os contratos assinados pelo Poder Público que envolvam a aquisição de bens, serviços, 

inclusive de engenharia, e insumos, devem observar o atendimento às seguintes exigências: 1) 

designação de fiscais para verificação da correta execução do objeto, devendo a nomeação 

recair dentre servidores públicos que detenham capacidade e conhecimento técnico, 

fornecendo a eles todos os meios necessários para o fiel cumprimento de suas funções; 2) 

publicação no Portal da Transparência de cópia dos documentos e informações relativas à 

execução ou inexecução contratual; 3) manutenção em boa guarda de todos os documentos 

relacionados às contratações e da respectiva fiscalização da execução, para eventual e futura 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm#art17
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análise pelos órgãos de controle. 

6. A contratação de funcionários por tempo determinado (art. 37, IX, da CF/88), cujo 

fundamento seja a necessidade de combate ao COVID-19, deve ser precedida de ampla 

publicidade do respectivo processo seletivo, que deve compreender: 1) o número do processo 

seletivo e do edital respectivos; 2) o valor dos vencimentos fixados para cada função temporária 

disponibilizada; 3) o nome e o CPF das pessoas contratadas, a função por elas exercida e o prazo 

da contratação. 

7. O pagamento a funcionários públicos de verbas ou vantagens extraordinárias de qualquer 

natureza, inclusive horas extras, autorizadas em razão da necessidade de enfrentamento ao 

COVID-19, deve ser objeto de publicação que identifique: 1) o valor total desses desembolsos; 

2) o cargo e/ou função ocupado pelo servidor beneficiado por meio de sua matrícula funcional; 

3) a natureza, o dispositivo legal autorizador e o valor total recebido, por mês, a título 

extraordinário; 4) a manutenção de relação nominal, que inclua a identidade desses 

funcionários para apresentação oportuna a órgãos de controle, caso requisitadas. 

 

8. A publicidade simplificada em sítio eletrônico específico não afasta o dever de que as 
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contratações sejam também divulgadas, de forma mais detalhada, no espaço de transparência 

usual do ente (Portal de Transparência, por exemplo), nos termos da Lei de Acesso à 

Informação. 

 

Comitê Temático das Execuções Criminais 

1. A fiscalização da realização da testagem dos agentes estatais lotados em estabelecimentos 

prisionais e das pessoas privadas de liberdade deve ser feita considerando os termos dos 

protocolos do Ministério da Saúde e de outros protocolos equivalentes que vierem a ser 

estabelecidos pelas autoridades sanitárias. Caso não seja possível o seu cumprimento integral, 

é necessário zelar junto à Secretaria de Administração Penitenciária – SAP e ao Município no 

qual está situado o estabelecimento para que o exame seja feito, ao menos, nos servidores e 

presos com suspeita de terem contraído o COVID-19, bem como naqueles que, dentro do 

período de catorze dias, tenham mantido contato pessoal com servidores ou presos que 

testaram positivo para a mesma doença.  

2.  É crucial atentar para: a) o cumprimento do disposto no art. 1º, “b”, do Decreto nº 64959, 

de 04/05/2020, do Estado de São Paulo, quanto ao uso de máscaras no interior das unidades 
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prisionais estaduais e em todos os locais que, ainda que de forma transitória, recebam pessoas 

submetidas à liberdade de locomoção; b) a imediata disponibilização de máscaras de proteção 

para todas pessoas submetidas à privação da liberdade que apresentarem ou se queixarem de 

sintomas relacionados à infecção pelo vírus do COVID-19 (SARS-CoV-2); c) a imediata 

disponibilização de máscaras para todas as pessoas submetidas à privação da liberdade que 

integrem grupo de risco de contrair o COVID-19 (SARS-CoV-2), de acordo com as especificações 

médicas; d) a correta orientação do uso das máscaras, de sua higienização, de seu descarte e 

de sua substituição, quando necessários. 

3. Os Diretores das Unidades Prisionais devem ser orientados a adotarem os seguintes 

procedimentos, dentre outros que reputarem necessários: a) utilização de equipamentos para 

a medição da temperatura de todas as pessoas, servidores ou não, que ingressem ou deixem 

as unidades prisionais e de todos os presos que apresentarem ou se queixarem de sintomas 

gripais e daqueles que estiverem isolados por conta disso; b) utilização de oxímetro 

(instrumento para a aferição da oxigenação) em todas as pessoas que estiverem no interior da 

unidade prisional e apresentarem ou se queixarem de sintomas gripais, inclusive os presos que 

estiverem isolados por conta disso; c) instalação de dispensadores de álcool em gel a 70% em 

todos os ambientes das unidades prisionais, inclusive nos pavilhões habitacionais e nas 
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respectivas gaiolas de contenção, além da higienização diária de todas as celas e dependências, 

lavando-as com água e sabão ou, em caso de impossibilidade, mediante a utilização de 

pulverizadores com desinfetantes apropriados regularizados pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária.  

4. O procedimento administrativo de acompanhamento, com registro no SIS-MP, é o 

instrumento adequado para a fiscalização das medidas de prevenção e contenção da 

disseminação do COVID-19 no ambiente prisional, bem como para postular o recebimento de 

informação diária da Coordenadoria Regional sobre o número de casos suspeitos, os 

confirmados e os óbitos de agentes estatais e presos em cada unidade prisional, expedindo as 

recomendações necessárias.  

5. O procedimento administrativo de acompanhamento, com registro no SIS-MP, é o 

instrumento adequado para a fiscalização das medidas de prevenção e contenção da 

disseminação do COVID-19, nos Distritos Policiais e Cadeias Públicas.  

 

As informações a serem solicitadas ao Delegado da Seccional devem compreender: a) quais as 
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medidas de prevenção à contaminação pelo Coronavírus (COVID-19) foram adotadas em cada 

uma das unidades da Polícia Civil; b) quais as providências adotadas diante da Portaria DGP nº 

16, de 17 de março de 2020; c) se há norma autorizando o teletrabalho, solicitando, positiva a 

resposta, o envio.  

 No bojo do procedimento, a autoridade Policial deve ser orientada sobre a possibilidade de 

rodízio de servidores e de opção de teletrabalho ou sobreaviso ao seu pessoal administrativo e 

de cartórios responsáveis por andamento de inquéritos policiais com prazos suspensos.  

Se, na Delegacia, houver cela utilizada para presos em trânsito e custódia de adolescentes, as 

medidas preventivas recomendadas à SAP devem ser solicitadas à autoridade Policial, naquilo 

que for cabível, fiscalizando-se o efetivo cumprimento.  

6. A manutenção da suspensão das visitas e do trabalho externo deve ser acompanhada junto 

à Coordenadoria das Unidades Prisionais, zelando-se para que a liberação, inclusive das saídas 

temporárias, seja atrelada às determinações do Governo Estadual para retomada do fluxo de 

atividades na sociedade.   



 

15 

 

 

DOE 27/05/2020 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 185/2020-PGJ, DE 26 DE MAIO DE 2020 

 Apresenta os enunciados de entendimento dos 
Comitês Temáticos do Gabinete do COVID-19. 

 
 
 

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA e o GABINETE DO COVID-19 apresentam enunciados de entendimento, 

elaborados pelos Comitês Temáticos da Saúde; de Inclusão Social; da Infância e Juventude; da Educação e 

de Violência Doméstica, do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à pandemia do COVID -19: 

 

 

 

Enunciados 
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Comitê Temático da Saúde 

 

Uso correto de máscaras de proteção facial 

10. O Poder Público, em todos em níveis e esferas, deve ampliar a publicidade a respeito do uso  

correto de máscaras de proteção facial, cuja obrigatoriedade foi instituída pelo Decreto Estadual 

nº 64.959, de 04 de maio de 2020, para atenuar as consequências negativas advindas do uso 

incorreto já amplamente noticiado pela mídia. A publicidade pode se dar por meio da produção 

de campanhas em massa, em especial mediante veiculação em mídia televisiva, rádios e outdoors, 

tal qual ocorre, por exemplo, nas campanhas ligadas à vacinação e ao uso de preservativos. A 

publicidade pode, inclusive, ser articulada entre as autoridades públicas estaduais e municipais, 

considerando as suas bases espaciais regionais.   

 

 



 

17 

 

Testes para detecção do coronavírus 

11.  O plano de Estratégia Ampliada de Testes no Estado de São Paulo já anunciado 

publicamente deve ser formalizado, bem como executado de modo pleno e imediato. A 

testagem em massa é medida imprescindível para diagnóstico da realidade de contaminação e 

do índice de transmissibilidade, bem como para o planejamento de políticas públicas eficientes.  

 

12.  Depois da formalização, há a necessidade de entender e acompanhar a execução de 

referida Estratégia que abrange: a) disponibilidade do número adequado de testes em todos 

os municípios pelo Estado e pela União; b) uso racional dos testes PCR e sorologia; c) 

cronograma de testagem célere, compatível com a ascendência da curva de contaminação e 

ocupação dos leitos; d) indispensabilidade de planejamento e estrutura logística, operacional e 

de inteligência que circunda a realização da testagem em massa (correto acondicionamento, 

sistema completo de identificação da pessoa testada, minimização dos riscos de contaminação 

das amostras coletadas e transporte adequado); e) urgente recomposição dos quadros da 

vigilância epidemiológica; f) imprescindibilidade de modernização da plataforma digital de 

registro dos dados epidemiológicos. 
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13. Assim, impõe-se a apresentação de cronograma para as seguintes ações, imprescindíveis à 

efetividade da Estratégia Ampliada de Teste: 

a) promoção do quanto necessário à publicação do corpo normativo do plano 

anunciado; 

b) desenvolvimento da plataforma digital que modernizará o Sistema Gal hoje 

existente, bem como os sistemas SIVEP – GRIP, SIM, e outros, de modo a que, em 

menor tempo possível e de forma confiável, gestores públicos municipais e 

estadual, bem como a pessoa contaminada, possam ter acesso aos resultados da 

testagem, sem as inconsistências e atrasos hoje verificados; 

c) conclusão da fase 1 da testagem anunciada, com a testagem de todos os 

assintomáticos dos grupos especiais referidos pelo próprio Governo do Estado de 

São Paulo; 

d) início da fase 3 do plano anunciado, concomitante ao prosseguimento da fase 

2, com pronto encaminhamento de todos os pacientes sintomáticos leves, com 
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suspeita de COVID -19, para exame de RT – PCR, quando mais indicado, do ponto 

de vista clínico, esse teste; 

e) capilarização da rede de laboratórios para o interior do Estado de São Paulo, de 

forma a evitar arriscados e dispendiosos transportes de amostras para testagem, 

diminuindo, com isso, o risco de descarte ou de resultado insatisfatório; 

f) definição das coortes e da estratégia de testagem de amostragem populacional 

que indique a inserção da doença nos diferentes estratos sociais e regiões, em 

conjunto com os Municípios do Estado de São Paulo; 

g) estruturação humana da Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, com 

o preenchimento célere e contínuo dos claros decorrentes de aposentadorias, 

mortes, afastamentos ou exonerações, de forma a que esse importante órgão 

público tenha condições de realizar, com a eficiência necessária, o seu trabalho, 

sobretudo de fiscalização e registro dos dados epidemiológicos e de orientação e 

capacitação de profissionais da saúde, visando a urgente melhoria do 

acondicionamento, identificação e diminuição de contaminação das amostras 

atualmente em níveis inaceitáveis.  
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Carreatas e manifestações contra as medidas de restrição econômica e de distanciamento 

social determinadas pelas autoridades públicas 

14. A realização de carreatas e manifestações contra as medidas de restrição econômica e de 

distanciamento social determinadas pelas autoridades públicas se insere nos direitos 

constitucionais de reunião e de expressão. Contudo, as carreatas e manifestações devem 

obedecer às exigências previstas pela Constituição Federal e não podem afetar ou colocar em 

perigo a saúde pública e a vida das pessoas, que são igualmente direitos fundamentais 

constitucionais.  

15. O organizador da carreta deve avisar previamente a autoridade competente sobre a 

manifestação que pretende realizar (CF, art. 5º, XVI), indicando data, horário e trajeto, pois ao 

Estado cabe o dever de garanti-la e a faculdade de vigiá-la (Min. Celso de Mello, STF, ADPF 187). 

16. A carreata ou manifestação não poderá produzir aglomeração física de pessoas, pois o risco 

à saúde pública e à vida das pessoas são limitações à realização do direito de reunião, eis que 

não há direito fundamental absoluto ou ilimitado. O ajuntamento de pessoas permite o 

contágio e a propagação do vírus entre os manifestantes e, depois, entre estes e demais 

cidadãos do corpo social, colocando em risco a vida das pessoas diante de uma doença grave e 
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letal, ainda sem tratamento certo e sem vacina. 

17. Diante da existência de informações de que a carreata ou outro tipo de manifestação 

propiciará a aglomeração física ou o ajuntamento de pessoas, deverão ser adotadas as medidas 

necessárias para a adequação do ato, em especial para induzir o cumprimento da exigência de 

comunicação prévia à autoridade de segurança sobre a realização do evento. O ato poderá ser 

realizado, então, por outras formas, que não acarretem o risco de disseminação da doença. O 

recurso à via judicial para a adequação do ato deve ser excepcional. 

 

Comitê Temático de Inclusão Social – População em situação de rua 

Mapeamento e proteção de direitos 

1. A tutela da população em situação de rua, no contexto da pandemia por Covid-19, pressupõe 

o conhecimento da existência ou não de tal grupo vulnerável no Município, da atuação do 

Conselho Municipal de Assistência Social e de eventual existência de Plano de 

Contingenciamento para garantia dos direitos da população em situação de rua.  
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2. O enfrentamento dos impactos da pandemia da COVID19 deve ser baseado em decisões e 

ações fundamentadas no enfoque de direitos humanos. 

3. A pandemia da COVID-19 não é apenas uma emergência em saúde, mas também uma crise 

de desenvolvimento humano, afetando dimensões socioeconômicas do desenvolvimento e 

capaz de ampliar quantitativa e qualitativamente o quadro de vulnerabilidade social das 

populações empobrecidas, em especial as populações em situação de rua. 

 

Rede socioassistencial e equipamentos no âmbito do SUAS 

4. Os serviços e atividades no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS têm 

natureza essencial e devem manter continuidade na prestação e oferta à população vulnerável 

e em risco social, em condições de segurança às equipes profissionais e aos usuários.  

5. Considerando a gestão descentralizada do SUAS, é dever do Município identificar demandas 

locais das populações vulneráveis e em risco social, para eventual necessidade de readequação, 

reorganização, implementação, suspensão, extensão e intensificação de programas 
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socioassistenciais, com base na realidade local, monitorando continuamente as demandas e 

traçando estratégias de intervenção, com vistas a maior efetividade na proteção dos grupos 

vulneráveis. 

6. Os serviços socioassistenciais e equipamentos que se relacionam diretamente à busca ativa, 

aos serviços de acolhimento, aos serviços de distribuição de alimentação e aos centros de 

referência especializados para população em situação de rua devem 

permanecer materialmente abertos, funcionando de maneira contínua, visto que essenciais e 

relacionados à sobrevivência imediata de tal grupo. 

7. Durante o período de pandemia, sempre que possível, as vagas dos serviços de acolhimento 

existentes deverão ser transformadas em vagas fixas e 24 horas, a fim de possibilitar o 

acolhimento por tempo integral e evitar a circulação de pessoas, para garantir a saúde dos 

trabalhadores e usuários dos equipamentos. 

8. Tendo em vista que a Resolução n° 7 da SEADS orientou o funcionamento remoto do CRAS, 

durante a pandemia pela COVID-19, mediante atendimento telefônico e presencial agendado 

aos usuários, nos locais onde acolhida tal recomendação, a Prefeitura deverá possibilitar todos 

os meios necessários para o respectivo acesso, além de dar ampla publicidade das formas de 
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contato e agendamento, atentando-se à acessibilidade das pessoas com deficiência. 

9. Os profissionais que compõem as equipes da rede socioassistencial no âmbito da proteção 

da população em situação de rua e, conforme definição do Ministério da Saúde, estão inseridos 

nos grupos de risco, devem ser afastados ou remanejados para trabalhos remotos ou de baixo 

risco, garantindo-se a continuidade dos serviços, por meio da imediata substituição do 

profissional afastado, sem que haja diminuição da quantidade de profissionais.  

10. Constituem a rede mínima de atendimento socioassistencial à população em situação de 

rua os seguintes serviços, os quais devem estar em contínuo funcionamento durante a 

pandemia por Covid-19: (i) serviço especializado em abordagem social ou outro serviço 

especificamente voltado à busca ativa; (ii) serviço de fornecimento de alimentação; (iii) serviço 

de acolhimento; (iv) acesso a água e itens básicos de higiene; (v) serviço responsável pelo 

cadastramento e distribuição dos benefícios eventuais. 

11. Os profissionais de assistência social da rede de atendimento à população em situação de 

rua devem receber os equipamentos de proteção individual e todos os insumos de higiene e 

proteção, para garantir a saúde do trabalhador e o pleno funcionamento dos serviços.  
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12. Nos locais em que houver concentração de pessoas em situação de rua, o Poder Público 

deve manter ampla e efetiva comunicação, fixando informes, em linguagem acessível, inclusive 

às pessoas com deficiência visual e auditiva, especialmente sobre: (i) as medidas 

de higienização necessárias à prevenção da pandemia; (ii) os riscos decorrentes da 

contaminação pela COVID-19; (iii) os serviços oferecidos, especialmente os de fornecimento de 

alimentação e água potável, com informações acerca de endereços e horários. 

 

Segurança Alimentar e Nutricional 

13. O Poder Público deve incrementar e ampliar a política de segurança alimentar e nutricional 

das populações em situação de rua, primando pela ampliação do serviço em quantidade e 

expansão, com o fornecimento de refeições (para consumo imediato ou em marmitex) e água 

potável, em restaurantes ou refeitórios populares ou outros locais de fácil acesso àquele 

segmento populacional, de forma gratuita, em diferentes pontos da cidade (se for o caso) e 

períodos do dia, assegurando-lhes, no mínimo, três refeições diárias (desjejum, almoço e 

jantar), além da disponibilização ininterrupta de água potável em praças e logradouros 

públicos.    
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14. Aos usuários em serviços de acolhimento, as três refeições diárias devem ser fornecidas no 

equipamento, para evitar deslocamentos, e a distribuição deve ser organizada para atenuar 

aglomerações, observadas as orientações da SEDS e da Vigilância Sanitária.  

15. O Poder Público deve amparar e estimular as entidades filantrópicas e privadas que atuam 

no fornecimento de refeições e de água à população em situação de rua, visando garantir a 

continuidade de suas ações nesta época de pandemia,   disponibilizando um banco de dados 

com a identificação e indicação dos locais adequados para a sua efetivação e para o 

cadastramento das entidades, com o horário e local escolhido para a distribuição. 

 

Fornecimento de água e higiene 

16. Deve ser garantido o acesso da população em situação de rua a banheiros públicos e 

espaços para banho e higiene pessoal, com fornecimento de água de fluxo contínuo e sem 

estabelecimento de horários determinados, além de sabão.   

17. Deve ser garantido o fornecimento – tanto aos acolhidos como aos que permaneçam nas 

vias públicas – de conjuntos de produtos de higiene pessoal, que incluam, no mínimo, máscaras, 
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sabonetes, papel higiênico, absorventes íntimos, sabão para roupa, barbeadores, escova de 

dentes e creme dental. 

 

Monitoramento  

18. Todos os protocolos e fluxos de atenção às populações em situação de rua deverão contar 

com monitoramento constante, de responsabilidade da rede socioassistencial do Município, e 

estar articulados com a rede de proteção da saúde pública, a fim de garantir o atendimento 

adequado e não discriminatório,  em especial durante o período de pandemia, com vistas a que 

lhes sejam disponibilizados todos os serviços essenciais de que necessitar.  

19. O monitoramento deve atentar aos protocolos de abordagem, acolhimento e atendimento 

prestados às populações em situação de rua, em especial o primado do respeito e da 

não revitimização, atentando-se ao seu modo de existência, à sua realidade e às demandas 

como o medo, estresse, falta de dormida, estado constante de alerta, fome, sede e 

agressividade sofrida nas ruas, principalmente em uma situação de pandemia como a atual. 

20. O monitoramento sistemático deve garantir a testagem da população em situação de rua 
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ou, na sua impossibilidade, os parâmetros epidemiológicos fornecidos pelas autoridades de 

saúde, a fim de obter o diagnóstico ou a suspeita de diagnóstico da COVID19. 

21. O monitoramento deverá ser feito mediante articulação entre a sociedade civil e os 

gestores, visando à criação de um banco de dados e resultados para a identificação da 

população em situação rua em decorrência dos efeitos da pandemia, de modo a facilitar e 

proporcionar o devido encaminhamento e acolhimento na rede socioassistencial, a partir de 

uma visão sistêmica que permita pautar as necessidades das pessoas de uma forma integral e 

mais abrangente. 

22. Não são recomendáveis, em hipótese alguma, medidas de caráter higienista, intervenção 

policial violenta ou outras intervenções autoritárias e violadoras de direitos humanos às 

populações em situação de rua, nas hipóteses de negativa de acolhimento institucional.  Além 

disso, qualquer encaminhamento deve garantir que a pessoa permaneça com seus documentos 

e pertences pessoais. 

 

Serviços de Acolhimento 
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23. Os serviços de acolhimento devem observar todas as diretrizes e orientações da Vigilância 

Sanitária e da Saúde Pública para o período da pandemia da COVID19. 

24. O Poder Público deve garantir local específico e adequado para o cumprimento da 

quarentena pelas pessoas em situação de rua com diagnóstico de COVID19. 

 

Benefícios   

25. O Poder Público deve assegurar à população em situação de rua, inclusive nos 

equipamentos de acolhimento, informações e apoio necessários ao acesso e à obtenção de 

benefícios, bem como às políticas de redistribuição de renda oferecidas em caráter 

emergencial, em razão da pandemia da COVID19, a exemplo do auxílio emergencial. Para tanto, 

deve auxiliá-la com orientações para preenchimento de cadastro, regularização do CPF e RG,  

acesso à internet ou à Caixa Econômica Federal/Lotérica, celular de referência, acesso à conta 

digital, dentre outras. 
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Comitê Temático da Infância e Juventude – Criança e Adolescente em situação de risco 

Funcionamento do SUAS 

1. Diante dos impactos econômicos e sociais trazidos pelas medidas de distanciamento social 

necessárias para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, a política de assistência social e 

o Sistema Único de Assistência Social tornam-se essenciais, devendo manter o funcionamento 

de seus serviços em sinergia com a saúde, a fim de garantir o atendimento à população mais 

vulnerável. Para tanto, as seguintes ações são importantes:  

1) atentar para o regular e ininterrupto funcionamento dos equipamentos SUAS 

(por exemplo, CRAS e CREAS), dentro dos parâmetros seguros de saúde 

recomendados; 

2) fomentar a construção de um plano de contingência SUAS, adequando a 

metodologia própria dos serviços para o momento pandêmico, estabelecendo 

protocolos e fluxos de atuação em rede; 

3) fomentar a atuação integrada entre a assistência social e a saúde e a construção 
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de fluxos e protocolos intersetoriais; 

4) cobrar clara comunicação social dos equipamentos e serviços SUAS, com ampla 

divulgação dos canais de acesso virtual e presencial; 

5) buscar mecanismos de ágil comunicação da Promotoria de Justiça com a rede 

protetiva e fomentar a criação de célere canal de comunicação entre os serviços 

e equipamentos da rede protetiva, bem como entre a rede e os usuários; 

6) realizar reuniões virtuais periódicas com a rede protetiva. 

 

Conselho Tutelar 

2. O confinamento advindo das medidas de distanciamento social, na atual conjuntura de 

pandemia vivenciada no país, poderá agravar a exposição de crianças e adolescentes a toda 

forma de violência e maus-tratos, o que torna essencial a atuação do Conselho Tutelar. A 

atuação do Ministério Público junto ao Conselho Tutelar, neste contexto, deve compreender 

as seguintes ações:  
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1) atentar para o regular e ininterrupto funcionamento dos Conselhos Tutelares, 

dentro dos parâmetros seguros de saúde recomendados e com estrutura que 

viabilize os trabalhos; 

2) fomentar a construção de um plano de trabalho pelo Conselho Tutelar, 

estabelecendo critérios para atendimento remoto e presencial; 

3) cobrar clara comunicação social do Conselho Tutelar, com ampla divulgação dos 

canais de acesso virtual e presencial; 

4) fomentar a criação de ágil canal de comunicação entre o Conselho Tutelar e a 

rede, bem como entre o Conselho Tutelar e os usuários (ex: WhatsApp Business); 

5) cobrar participação do Conselho Tutelar nas reuniões virtuais periódicas com a 

rede protetiva. 

 

Acolhimento institucional 
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3. No atual contexto de pandemia, os serviços de acolhimento institucional vivenciam inúmeras 

dificuldades relacionadas à saúde dos acolhidos e educadores e às mudanças na dinâmica 

cotidiana do serviço. A inviabilidade de exercer de forma presencial o direito à convivência 

familiar e comunitária, a impossibilidade de saídas do serviço para a escola e outros 

compromissos sociais e a suspensão das atividades complementares podem afetar a saúde 

mental dos acolhidos e dos servidores, provocando desgastes e eventuais conflitos e 

impactando negativamente na sua qualidade de vida. Para assegurar os direitos das crianças e 

adolescentes neste contexto, as seguintes ações são necessárias: 

1) fomentar a manutenção ou estabelecimento, pela rede protetiva, de fluxos de 

discussão intersetorial pré-acolhimento; 

2) fomentar a revisão pelo Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e 

Adolescentes – SAICA da situação de cada acolhido e a verificação da viabilidade 

de sua colocação provisória sob cuidados de terceiros, em observação à 

Recomendação Conjunta nº 1 CNJ/CNMP; 

3) cobrar da pasta da saúde a supervisão e o suporte de saúde física e mental aos 

Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICAs, 
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garantindo permanente orientação, acompanhamento, atendimentos e 

encaminhamentos necessários, em apoio aos acolhidos e educadores; 

4) fiscalizar para que o direito fundamental à convivência familiar e comunitária 

dos acolhidos seja exercido, ainda que de forma remota, neste momento 

pandêmico. 

 

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FIA 

4. Diante da situação de pandemia e da necessidade de recursos financeiros para enfrentá-la, 

os Fundos Municipais da Criança e do Adolescente podem ser considerados uma fonte 

relevante. No entanto, é importante garantir que esse dinheiro seja utilizado de forma 

adequada, seguindo as orientações e legislações que regem o funcionamento dos fundos e 

sempre em prol da infância e juventude, observando as demandas apresentadas por esse 

público a partir das consequências do enfrentamento à COVID-19. Desse modo, as seguintes 

ações são relevantes: 

1) estimular a manutenção das reuniões ordinárias do Conselho Municipal de 
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Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, ainda que virtualmente; 

2) verificar quais os planos de aplicação e critérios de utilização dos valores do 

Fundo à luz da pandemia, sugerindo avalie-se priorizar destinação dos valores do 

Fundo para medidas de contraponto aos reflexos da COVID-19 nos direitos da 

infância e juventude; 

3) atentar para o risco de se verterem valores do Fundo para atenção à saúde 

pública, genericamente considerada, sem que se vislumbre interesse direto da 

infância e juventude.  

 

Comitê Temático da Infância e Juventude – Adolescente em confronto com a Lei 

Saúde Mental, Prevenção e Visitas 

1. Nada obstante a suspensão das visitas de inspeção bimestrais aos Centros de Atendimento 

da Fundação Casa (Resolução CNMP n° 208/2020 da Presidência e da Corregedoria Nacional do 

Ministério Público), a obrigação do Ministério Público de zelar pela garantia dos direitos 
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assegurados aos adolescentes internados deve ser exercida por meio dos procedimentos de 

acompanhamento das medidas socioeducativas de internação, a partir da observação do 

atendimento aos seguintes parâmetros: 

1) garantia de atendimento psicológico semanal do adolescente pelo 

profissional do Centro de Internação; 

2) garantia da continuidade de atendimento pelos CAPS para os 

socioeducandos já acompanhados pelos serviços, ainda que de forma remota, e 

da inclusão de novos socioeducandos que revelarem necessidade do 

acompanhamento especializado por esses mesmos serviços; 

3) garantia de contato, ao menos semanal, entre o adolescente e a sua 

família, incentivando-se a sua realização por videoconferência; 

4) cumprimento das normativas internas emitidas pela Fundação 

CASA que estabelecem os procedimentos sanitários para evitar a propagação do 

coronavírus entre os internos e servidores dos Centros de Internação; 

5) avaliação da possibilidade de estabelecer interlocução com o Ministério 

Público do Trabalho da região, visando à eventual atuação integrada, em 
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decorrência da Notificação Recomendatória feita à Fundação CASA no Inquérito 

Civil n° 0001374.2020.02.000/3 - PRT 2ª Região.  

6)  

 Audiências virtuais e adolescentes em conflito com a lei 

2. Para reduzir os riscos de contágio do coronavírus, foi publicada a Resolução CNJ n° 314/2020,  

que  tornou admissível a realização de audiência por videoconferência, bem como foram 

elaborados os Comunicados CG n° 284, n° 317 e n° 323/2020 e Comunicado CSM n° 2557/2020, 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispensou a necessidade de concordância prévia das 

partes para a realização das teleaudiências. Consequentemente, a designação de audiência 

virtual deve ser solicitada ao magistrado competente para os atos dos processos 

socioeducativos, interpondo-se recurso em caso de indeferimento. 

 

3. Em caso de recusa de participação genérica e injustificada da defesa do adolescente infrator 

nas audiências por videoconferência, a nomeação de advogado dativo deve ser solicitada para 

viabilizar a defesa técnica, a fim de evitar que o feito se estenda para além do prazo legal de 

internação provisória de 45 dias. 
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Área pedagógica, esporte, cultura e lazer 

4. Para garantir o direito fundamental à educação, ao esporte, à cultura e ao lazer de 

adolescentes privados de liberdade, durante a vigência das medidas restritivas impostas pelas 

autoridades sanitárias visando ao enfrentamento do coronavírus, é preciso, no 

acompanhamento das medidas socioeducativas de internação, atentar para a observância dos 

seguintes parâmetros:   

1) cumprimento pelas unidades da Fundação Casa das normativas 

estabelecidas pela Secretaria Estadual de Educação (Resolução Conjunta SE-SJDC 

nº 01, de 10 de janeiro de 2017); 

2) cumprimento dos fluxos estabelecidos no Documento das Atividades 

Escolares não Presenciais, elaborados pela Secretaria Estadual de Educação, 

notadamente com relação ao fornecimento do material pedagógico, avaliação, 

acompanhamento e suporte, pelas escolas vinculadoras, e sua execução pelas 

unidades da Fundação Casa, observadas as peculiaridades do momento;  

3) disponibilização pelas unidades da Fundação Casa de atividades 

esportivas, de lazer e de cultura aos adolescentes.  
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Meio aberto e semiliberdade 

5. Considerando que o serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade está inserido 

na proteção especial de média complexidade no SUAS, a construção de planos de ação durante 

e pós-pandemia deve ser fomentada, para proteção e defesa dos direitos fundamentais dos 

adolescentes e de suas famílias. Realizadas as necessárias adaptações, a mesma providência se 

aplica com relação à medida socioeducativa de semiliberdade. 

6. A construção dos planos de ação do meio aberto deve compreender a solicitação de 

informações sobre o diagnóstico e o plano de contingência durante e pós-pandemia, que 

abarquem: a) o número total de adolescentes e jovens atendidos; b) o número de adolescentes 

e jovens em descumprimento de medida antes da suspensão das medidas em meio aberto, por 

conta da pandemia; c) diante do atendimento remoto, o número de adolescentes e jovens com 

os quais não foi possível estabelecer contato remoto; d) os principais motivos indicados para a 

impossibilidade de contato remoto com os adolescentes e jovens em medida socioeducativa. 
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7. Os planos de contingência para acompanhamento remoto durante a pandemia e para a 

retomada dos acompanhamentos presenciais pós-pandemia devem atentar para os seguintes 

aspectos, dentre outros: a) escuta qualificada dos adolescentes e jovens, acolhendo-os diante 

do momento de crise econômica, política e social vivenciada; b) direito à educação, buscando 

contribuir com os desafios colocados no momento para o retorno e a permanência dos 

adolescentes e jovens na escola formal (com as atividades remotas); c) direito à saúde, inclusive 

com relação à vacinação e informações relativas à prevenção da disseminação do novo 

coronavírus (COVID-19); d) direitos socioassistenciais, com especial atenção para a mediação 

para recebimento dos benefícios devidos e para segurança alimentar e nutricional; e) direito à 

cultura, fomentando e promovendo acesso remoto a informações e atividades de interesse dos 

adolescentes e jovens; f) iniciativas para retomada do cumprimento das medidas por parte dos 

adolescentes e jovens que as haviam abandonado. 

8. Considerando que a medida socioeducativa de semiliberdade está suspensa e com 

acompanhamento remoto, os parâmetros estabelecidos pelos enunciados 6 e 7 relativos ao 

diagnóstico e aos planos de contingência devem ser seguidos igualmente para a semiliberdade. 
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Comitê Temático da Educação 

Educação Infantil 

1. A educação infantil, direito de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade, é complementar 

à ação da família e da comunidade e vem realizada em espaços não domésticos por instituições 

que devem exercer funções sociopolítica e pedagógicas. Durante a pandemia, as propostas 

pedagógicas cujos objetivos sejam a proteção à saúde, ao respeito, à dignidade e à brincadeira 

se apresentam mais importantes. 

 

Educação Infantil e Atividades escolares não presenciais 

2. A legislação brasileira não prevê a possibilidade de ensino à distância na educação infantil, 

nem mesmo em situações excepcionais. O currículo da educação infantil é organizado e posto 

em prática mediante vivências, experiências, interações e brincadeiras, construções coletivas 

que restam comprometidas na ausência de professores, outras crianças e do espaço 

institucional escolar. A educação infantil não tem o objetivo de promoção ou classificação, nem 

mesmo para o acesso ao ensino fundamental (art. 31, LDB), sendo vedada, portanto, a retenção 

(art. 10, V, Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009). 

3. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda evitar a exposição de crianças de até 2 anos 
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às telas e a restrição ao máximo e sempre supervisionada do uso de tecnologias por crianças 

entre 2 e 5 anos de idade. O Parecer CNE/CEB 5/2020 sugere que, para minimizar retrocessos 

cognitivos, corporais (ou físicos) e socioemocionais, os sistemas e estabelecimentos de ensino  

 

de educação infantil desenvolvam materiais de orientação aos responsáveis com atividades 

educativas de caráter eminentemente lúdico, recreativo e interativo. 

4. No planejamento, execução e fiscalização de eventuais atividades educacionais remotas, 

deve ser coibida a imposição de atividades escolares ou de cargas obrigatórias de atividades às 

crianças em idade de educação infantil, zelando para que as relações não presenciais tenham 

por objetivos a manutenção de vínculos entre crianças e educadores e a orientação sobre 

atividades lúdicas e estímulos para o integral desenvolvimento das crianças que possam ser 

realizadas em casa. 

 

Educação Infantil e Reorganização do Calendário Escolar 

5. A organização da educação infantil é prevista pelo art. 31 da LDB, que estabelece que a 

avaliação é realizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, 

sem objetivo de promoção. A sua carga horária mínima anual é de 800 horas, distribuída por 

um mínimo de 200 dias letivos. 
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Com relação aos dias letivos, a Medida Provisória nº 934/2020 dispensou o seu efetivo 

cumprimento.  

No tocante à carga horária anual, considerando ser vedada a retenção e a avaliação para fins 

de classificação ou promoção, bem como a dificuldade de métrica para quantificação das 

atividades desenvolvidas pelas crianças, não se vislumbra a necessidade de reposição integral 

de aulas. É possível, excepcionalmente, a ampla flexibilização do calendário escolar desta etapa 

da educação, desde que comprovada a oferta e a frequência mínima de 60% da carga anual 

prevista em lei, nos termos do inc. IV do art. 31 da LDB.  

As instituições de ensino devem realizar o registro das atividades, nos termos da Indicação 

193/2020, do Conselho Estadual de Educação, e melhor disciplina do tema pelos órgãos 

normativos de cada sistema de ensino.  

 

 

Educação Infantil e a Indissociabilidade do cuidado e do processo educativo – Proteção integral 

e Alimentação escolar 

6. No contexto da pandemia e da impossibilidade de realização de atividades presenciais em 

creches e pré-escolas, os sistemas e instituições públicas e privadas de ensino devem reforçar 

as medidas de orientação e cuidado com as crianças, compartilhando e complementando 
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informações sobre prevenção ao contágio do novo coronavírus e sobre políticas públicas que 

assegurem os direitos fundamentais, individuais e sociais, das crianças e de seus responsáveis, 

dentre outras.  

7. A alimentação escolar é direito da criança (art. 208, VII, CF) e deve ser garantida a todas as 

crianças matriculadas nas redes públicas de educação infantil. No contexto da pandemia, é 

essencial assegurar políticas de segurança alimentar e o direito à alimentação escolar, o que 

torna fundamental a adoção de medidas intersetoriais de segurança alimentar. Além disso, 

analisadas as peculiaridades locais e regionais, deve-se buscar a compatibilização da garantia 

de alimentação escolar universal, saudável e com qualidade nutricional com a valorização da 

produção local, do desenvolvimento sustentável e da agricultura familiar, porém respeitando a 

necessidade de isolamento social e de diminuição drástica do trânsito e da aglomeração de 

pessoas. 

 

 

Educação Infantil e a Relação de Instituições de Ensino, Educadores, Crianças e Famílias 

8. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Resolução nº 

5/2009), as instituições de ensino devem assumir a responsabilidade de compartilhar e 

complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias. A proposta pedagógica das 
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creches e pré-escolas deve assegurar a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, 

bem como o respeito e a valorização de suas formas de organização, para efetivação de seus 

objetivos pedagógicos.  

As instituições de educação infantil devem se aproximar ainda mais das famílias, no sentido de 

apoiá-las, ainda que de forma remota, nas ações a serem desenvolvidas com as crianças, 

subsidiando-as com material necessário para a realização de ações para o pleno e integral 

desenvolvimento da criança. Tais ações devem pautar-se: a) pelo diálogo com as demandas e 

necessidades das famílias, em virtude do momento atual da pandemia; b) pelo princípio da 

manutenção dos vínculos com as crianças e com as famílias; c) pelo diálogo com as crianças 

sobre o momento atual, para que possam entender o contexto e se expressarem a respeito; d) 

pela ludicidade exclusivamente.  

As ações devem considerar as especificidades e as diversidades etárias, bem como as 

desigualdades sociais que conformam a relação das crianças e famílias com o acesso e 

possibilidade efetiva de uso dos instrumentos e tecnologias. Portanto, as ações devem possuir 

caráter não obrigatório em relação às crianças, à semelhança do que dispõe o Parecer CNE/CP 

nº 05/20, item 2.7 (aprovado em 28.04.20). 

Oferta de Alimentação escolar em tempos de pandemia do COVID-19 

9. Nos termos dos arts. 205 e 208, VII, da Constituição Federal, e do art. 4º, VIII, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9394/96), vigora o princípio de universalidade 

da oferta da alimentação escolar a todos os alunos matriculados nas redes públicas de 
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educação básica. Trata-se de direito de natureza educacional, e não de direito assistencial do 

poder público, sendo inconstitucional a ausência da oferta de alimentação escolar ou a sua 

restrição, a partir de condicionalidades não previstas no texto constitucional.  

10. É necessária a adoção de medidas com o objetivo de assegurar a oferta de alimentação 

escolar a todos os estudantes da educação básica das redes públicas de ensino, seja em 

períodos de suspensão extraordinária de aulas, seja em períodos de atividades remotas, em 

razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).  

11. No contexto da pandemia, é ainda fundamental adoção de medidas intersetoriais de 

segurança alimentar. As providências a serem adotadas, respeitadas as especificidades locais e 

regionais, devem observar o necessário equilíbrio entre a segurança alimentar e as medidas de 

isolamento social, de redução de trânsito e de aglomeração de pessoas recomendadas pelas 

autoridades competentes e pela ciência.  

Ainda que a situação excepcional exija maior flexibilidade e alternativas ao preparo e à oferta 

direta de alimentos aos estudantes, deve-se, sempre que possível, compatibilizar as medidas 

de urgência com as diretrizes de apoio ao desenvolvimento sustentável, à produção local, à 

agricultura familiar e aos empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades 

tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos.  
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Comitê Temático de Violência Doméstica 

Boletim de Ocorrência Eletrônico 

1. Em razão do aumento significativo dos índices de violência doméstica e familiar contra 

mulheres e a maior dificuldade para registrar Boletim de Ocorrência presencial em razão 

do isolamento, o Boletim de Ocorrência Eletrônico constitui meio prioritário para se 

comunicar violência e solicitar medidas protetivas de urgência, sem prejuízo do 

acionamento da Polícia Militar para os casos de urgência. 

 

 

 

Depoimento por teleaudiência 
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2. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a realização de audiência virtual 

depende da constatação de inexistência de ameaças, constrangimento ou qualquer outra 

situação de risco para a vítima, familiares e testemunhas. 

 

Formulário de risco  

3. Para se aferir a situação de risco para vítimas de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, deve-se utilizar como parâmetro o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, 

aprovado pela Resolução Conjunta CNJ e CNMP nº 5, de 03 de março de 2020. 

 

Medidas protetivas de urgência  

4. As medidas protetivas devem ter prioridade na tramitação e análise quanto ao cabimento, 

ante a maior vulnerabilidade das mulheres em razão de isolamento, controle, consumo de 

álcool ou drogas e problemas econômicos, que podem agravar ainda mais a violência ou 

possibilidade de morte. 
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Medidas protetivas – Boletim de Ocorrência  

5. As medidas protetivas não estão condicionadas ao registro de boletim de ocorrência para 

seu deferimento.  

 

Medidas protetivas - Prazo 

6. A vigência das medidas protetivas deve estar condicionada apenas à situação de risco e, caso 

tenham sido fixadas com um prazo predefinido, deve-se verificar a necessidade de prorrogação 

para preservação da integridade da vítima. 
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Pandemias e canais de atendimento  

7. Durante o período de isolamento, devem ser divulgados os canais de atendimento à mulher 

vítima de violência, em especial: a) 190 para casos de urgência; b) 180 para denúncias 

anônimas; c) 100 para violações de direitos humanos; d) Boletim de Ocorrência Eletrônico para 

o registro à distância; e) Casa da Mulher Brasileira. 
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DOE 02/06/2020 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 198/2020-PGJ, DE 02 DE JUNHO DE 2020 

 Apresenta os enunciados de entendimento dos 
Comitês Temáticos do Gabinete do COVID-19. 

 
 
 
A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA e o GABINETE DO COVID-19 apresentam enunciados de entendimento, 

elaborados pelos Comitês Temáticos da Saúde; da Pessoa com Deficiência; do Consumidor; do Idoso; e pelo 

Comitês Temáticos do Consumidor, Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, Saúde, Infância e Juventude, 

Inclusão Social, Idoso e Execuções Penais em conjunto, do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à 

pandemia do COVID-19: 
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Enunciados 

Comitê Temático da Saúde 

Realização de cultos e missas 

18. São legais eventuais proibições impostas por Decreto Municipal à realização presencial de 

missas ou cultos em decorrência de medidas sanitárias para contenção da pandemia de COVID-

19. As medidas não violam o direito de consciência e crença, previsto no art. 5º, VI, da 

Constituição Federal, vez em que não atingem diretamente a fé ou seu livre exercício. Nos 

Municípios em que não houver regulamentação dessa atividade, a autoridade local de saúde 

pode ser instada à formulação de análise técnica sobre o tema. 

 

Comitê Temático da Pessoa com Deficiência 

1. A Pessoa com Deficiência tem direito às informações a respeito do novo Coronavírus de 

forma acessível, tanto quanto ao seu conteúdo quanto à forma de sua veiculação, a fim de que 
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possa ter o conhecimento necessário para se proteger de forma adequada às suas condições, 

do mesmo modo no caso de internação hospitalar sobre sua evolução e tratamento, bem como 

de saber quais e onde se encontram os serviços públicos disponíveis para atender às suas 

necessidades. 

2. A Pessoa com Deficiência que possua limitações quanto à comunicação, seja ela ordem física 

ou em decorrência de deficiência mental ou intelectual, acometida pela Covid-19, que 

necessitar de internação hospitalar e que, por suas condições pessoais dependa do auxílio de 

cuidadores, tem o direito a ter acompanhante durante o todo o período de internação, 

ressalvada a hipótese de internação em UTI; 

3. O acompanhante da pessoa com deficiência pode ser pessoa da família, funcionário de 

instituição de acolhimento ou profissional especializado e deverá receber materiais de 

proteção individual; 

4. Caso a Pessoa com Deficiência não seja dependente de cuidador, a ela deverá ser 

possibilitado, ao menos, o contato virtual com pessoa por ela indicada e/ou instituição indicada. 
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Comitê Temático do Consumidor 

Abusividade de preços 

1. Como é vedado o aumento injustificado de produtos ou serviços no mercado de consumo, a 

diferença dos preços praticados antes e durante a pandemia pode ser indicativo de prática 

abusiva. 

2. Para a análise da abusividade de preços, é importante verificar as notas de entrada e de saída 

dos produtos do fornecedor imediato ou do fornecedor mediato, conforme o caso. Na 

comparação entre as notas para efeito de apuração do lucro, não podem ser desprezados os 

custos operacionais da empresa. 

3. Constatada a abusividade do preço do produto e identificado o seu responsável, o aumento 

injustificado deve ser afastado, os adquirentes lesados devem ser ressarcidos e, se o caso, a 

indenização por dano moral pode ser pleiteada. 

Escolas particulares 

4. Os estabelecimentos de ensino básico e superior devem disponibilizar mecanismos não 

presenciais de atendimento aos alunos e aos seus responsáveis, privilegiando a negociação e a 

manutenção do contrato. 
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5. Os estabelecimentos de ensino básico e superior devem garantir o direito à informação aos 

consumidores, expondo, de maneira clara e adequada, sobre: a) a eventual alteração do 

planejamento pedagógico; b) a modificação do calendário de aulas e férias; c) a eventual 

prestação de aulas na modalidade não presencial durante a quarentena, indicando a forma, a 

duração e a frequência e sempre preservando a qualidade do ensino; d) o caráter 

complementar ou substitutivo das aulas não presenciais; e) a eventual redução de despesas, 

com apresentação de planilhas de custos, que poderá resultar na concessão de descontos. 

6. Com relação às parcelas referentes à alimentação e às atividades extracurriculares não 

prestadas na modalidade online, os estabelecimentos de ensino devem conceder descontos 

proporcionais nas mensalidades do contrato.  

7. Garantido o direito à informação, o consumidor poderá expressar a sua anuência às 

propostas ou, então, optar pela resilição do contrato, afastada a aplicação de penalidades ou 

encargos em seu desfavor, tendo em vista a superveniência de fatos imprevisíveis.  
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Comitê Temático do Idoso 

1. O Procedimento Administrativo de Acompanhamento (PAA), regulamentado pela Resolução 

nº 934/15-PGJ-CPJ-CGMP, é o procedimento apropriado para acompanhamento e fiscalização 

das medidas de prevenção da contaminação do COVID-19 nas Instituições de Longa 

Permanência para Idosos - ILPIs e para o acompanhamento das medidas adotadas pelos 

gestores públicos quanto aos idosos. 

Da preservação dos direitos das pessoas idosas 

2. A condição etária, por si só, não pode ser utilizada como critério exclusivo para a priorização 

do atendimento. A idade mais avançada do paciente não poderá ser invocada para negar o 

tratamento a pessoa idosa. Critérios objetivos devem ser utilizados para a garantia de 

atendimento de todas as pessoas, independentemente de sua idade 

3. Os idosos, exatamente por integrarem grupo de risco por sua maior vulnerabilidade, 

continuam a ser detentores de plenos direitos e prerrogativas, não sendo justificável qualquer 

discriminação em razão da idade, como negativa de acesso ou dificuldade no acesso a serviços 

públicos e privados, a exemplo de transporte coletivo, atendimento médico e/ou procedimento 

de saúde. 
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Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIS) 

4. Todas as ILPIs deverão elaborar planos de contingência para o enfrentamento da COVID-19, 

contendo maneiras de realizar o isolamento dos casos suspeitos e o adequado 

encaminhamento dos casos confirmados, bem como prevendo a estrita observância de todas 

as recomendações médico-sanitárias dos serviços de vigilância sanitária. O plano de contenção 

deve também prever a possibilidade de afastamento de funcionários e a eventual reposição, 

além de sua capacitação para o atendimento das normas médico-sanitárias e a adequada 

utilização dos equipamentos de proteção individual (EPIs). 

5. A suspensão das visitas aos idosos residentes em ILPIs é recomendada, com vistas a reduzir 

o risco de transmissão e disseminação do Covid-19, devendo-se orientar os responsáveis pelas 

instituições à manutenção dos vínculos afetivos com o núcleo familiar, por intermédio das 

redes sociais e vídeo chamadas por meio de aplicativos específicos.  

6. As ILPIs deverão promover ampla publicidade dos recursos públicos e doações recebidos 

nesta época de pandemia, conferindo total transparência. 
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Ações dos Municípios e do Estado  

7. Todos os Municípios e o Estado devem elaborar plano de contingência específica para as 

ILPIs, que incluam medidas relacionadas à testagem em massa e periódica dos idosos 

residentes e funcionários, bem como prevejam locais de isolamento para casos suspeitos, se as 

entidades não contarem com locais adequados. 

8. A pandemia não deve provocar interrupção nos serviços de saúde e socioassistenciais 

destinados aos idosos em situação de vulnerabilidade, com exceção daqueles que implicam 

aglomeração e maior exposição, cuja continuidade deve ser garantida de outras formas. Os 

mesmos serviços deverão, inclusive, ser ampliados por busca ativa de pessoas idosas em 

situação de vulnerabilidade. 

9. A Vigilância Sanitária Municipal deve dar atenção especial às ILPIs, verificando se estão sendo 

cumpridos os protocolos de segurança sanitária, em especial os contidos na Nota Técnica nº 

05/2020/ANVISA e no Manual para Orientação Técnica para Acolhimento de Idosos elaborado 

pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, inclusive com orientações 

sobre os procedimentos que devem ser adotados. 
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10. Os equipamentos públicos de proteção à saúde mental devem dar especial atenção à 

população idosa, desenvolvendo política pública para essa finalidade. 

11. Em consonância com a Norma Técnica nº 11/2020-DESF/SAPS/MS, a prioridade na 

realização da testagem conferida aos profissionais de saúde deve ser estendida a todos os 

funcionários, prestadores de serviço e dirigentes das entidades de atendimento de idosos, 

visando à prevenção da contaminação e redução dos afastamentos desnecessários, de modo a 

não prejudicar a continuidade dos serviços prestados aos idosos. 

Elaboração de políticas públicas a partir de dados  

12. É necessária a rápida criação de banco de dados referentes às ILPIs, com vistas a subsidiar 

uma adequada política pública de combate à pandemia. 

13. Os recursos existentes nos fundos municipais do idoso, a exemplo do fundo estadual, 

podem ser utilizados no auxílio ao combate à pandemia, mediante oportuna prestação de 

contas e prévia deliberação do Conselho Municipal do Idoso.  
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Enunciados conjuntos 

 

Comitês Temáticos do Consumidor, Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, Saúde, Infância e 

Juventude, Inclusão Social, Idoso e Execuções Penais 

1. O fornecimento de água potável é serviço essencial e não pode ser interrompido, devendo, 

ainda, ser disponibilizado à população que não tenha acesso à rede pública de abastecimento 

de água. 

2. Durante a pandemia do coronavírus, nenhuma residência deve ser privada do fornecimento 

de água, ainda que exista débito anterior ou concomitante à pandemia, incumbindo ao 

Ministério Público adotar as medidas necessárias para a continuidade da prestação do serviço, 

esteja ou não o Município abrangido pelo Decreto Estadual nº 64.879/20.  

3. Durante a pandemia do coronavírus, o Poder Público e as concessionárias do serviço, bem 

como, onde houver, os operadores das soluções alternativas de abastecimento de água, devem 

adotar medidas preventivas e emergenciais para sanar problemas estruturais e/ou 

operacionais na rede de captação, abastecimento e fornecimento de água, de maneira a 
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garantir a continuidade e a qualidade do serviço.   
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DOE 04/06/2020 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 201/2020-PGJ, DE 04 DE JUNHO DE 2020 

 Apresenta os enunciados de entendimento dos 
Comitês Temáticos do Gabinete do COVID-19. 

 
 
 
A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA e o GABINETE DO COVID-19 apresentam enunciados de entendimento, 

elaborados pelos Comitês Temáticos do Meio Ambiente e Inclusão Social em conjunto; e pelo Comitê 

Temático de Inclusão Social, com o apoio majoritário do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à pandemia 

do COVID-19:  

 

Enunciados conjuntos 

 

Comitês Temáticos do Meio Ambiente e Inclusão Social 

Resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva 
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1. O poder público municipal deverá avaliar, de forma concreta e fundamentada, a viabilidade 

da manutenção, durante o período de pandemia, da coleta seletiva e das demais atividades de 

triagem, classificação, processamento e comercialização de materiais recicláveis realizadas por 

meio de associações, cooperativas ou qualquer outro meio, quer de maneira formal ou 

informal, ou mesmo pelos catadores avulsos. 

Para tanto, o poder público deve levar em conta as peculiaridades locais, os riscos envolvidos, 

a possibilidade de adoção de condições de segurança, de trabalho e de saúde para os catadores 

de materiais recicláveis nas unidades ou centrais de triagem, bem como os dados 

epidemiológicos de ocorrência da COVID-19, a adesão ao distanciamento social, o número de 

leitos disponíveis e outras recomendações pelos órgãos federais e estaduais. 

2. Considerando a primazia da atuação das cooperativas ou de outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, por expressa determinação legal (Lei Federal 

nº 12.305/10), independentemente de relação contratual com o Município, deverá ser sempre 

assegurada a ampla participação na tomada de decisões sobre a continuidade, a retomada ou 

a suspensão de suas atividades, buscando soluções consensuais e medidas resolutivas para a 

superação dos conflitos, em especial nesse período de pandemia pelo novo coronavírus (SARS-

CoV-2). 
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3. Na hipótese de suspensão da coleta seletiva e demais atividades, caberá ao ente público 

adotar medidas a fim de garantir, durante o período de interrupção, a segurança alimentar e 

nutricional, a renda e a subsistência dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, sejam 

formais, informais, cooperados ou avulsos. Tais medidas podem compreender: a) a entrega de 

cestas básicas e/ou ticket alimentação e produtos de higiene pessoal, dentre outros; b) a 

continuidade e a manutenção das cooperativas e demais formas de associações. 

4. Caso a coleta seletiva seja suspensa, o poder público municipal deverá adotar as providências 

necessárias para que os resíduos anteriormente destinados às associações e cooperativas 

sejam temporariamente direcionados a aterros sanitários ou outras formas de disposição final 

devidamente licenciadas. 

5. O poder público municipal deverá apresentar plano de restabelecimento imediato da coleta 

seletiva, da triagem e das demais atividades na unidade de triagem e recuperação de resíduos 

recicláveis, tão logo viabilizadas as condições de segurança para os catadores e suas 

organizações (cooperativas e associações). O plano deverá ser monitorado pelos órgãos 

competentes. 
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6. Cumpre ao poder público municipal se abster de aplicar sanções ou penalidades contratuais 

às cooperativas, tão somente pela redução ou suspensão dos serviços de coleta seletiva, 

durante o período de declaração de pandemia em decorrência da infecção humana pelo novo 

coronavírus (SARS-COV-2) e da vigência do estado de calamidade.  

7. Para a hipótese de manutenção das atividades e durante o período da pandemia, o Município 

deverá promover ações junto às cooperativas de catadores de materiais recicláveis visando à 

preservação da saúde dos indivíduos e da salubridade do ambiente de trabalho. Tais ações 

podem compreender a disponibilização de equipamentos de proteção individual (EPIs), 

sabonete líquido, álcool em gel (70%), luvas e lenços descartáveis de papel, acompanhadas de 

orientações adequadas do respectivo uso, para evitar o negligenciamento nas medidas 

sanitárias de higiene. 

8. As orientações destinadas a assegurar e preservar a saúde dos indivíduos e da salubridade 

do ambiente de trabalho devem abarcar alertas sobre o impedimento de circulação de crianças 

e demais familiares dos trabalhadores nestes espaços. 

9. Os municípios deverão buscar articulação com os setores responsáveis pela logística reversa, 

no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos (art. 33 da Lei n°  
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12.305/10), de modo a reduzir o ônus sobre o orçamento público municipal no tocante à 

implementação das medidas de apoio aos catadores e/ou suas organizações, seja na hipótese 

de suspensão ou de manutenção das atividades. 

10. Mecanismos de informação e de comunicação direta e rotineira deverão ser adotados: a) 

junto aos catadores de materiais recicláveis para dar orientações sobre as medidas de proteção, 

as mudanças nos protocolos e os avanços ou recuos das medidas de restrição e de segurança; 

b) junto à população, a fim de promover campanhas de comunicação sobre os procedimentos 

corretos em relação à separação, ao acondicionamento, armazenamento, ao descarte dos 

resíduos domiciliares, reforçando, sobretudo, os esclarecimentos sobre os materiais a serem 

destinados para fração seca (recicláveis).  

 

Comitê Temático de Inclusão Social, com o apoio majoritário do Grupo de Trabalho de 

Enfrentamento à pandemia do COVID-19 

Direito de Reunião 

1. O direito de reunião pacífica e sem armas, em locais abertos ao público, previsto no artigo 

5º, inciso XVI, da Constituição Federal, deve ser assegurado, mesmo em tempos de pandemia, 
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desde que a manifestação defenda e respeite a ordem democrática, os direitos fundamentais 

e o regular funcionamento das instituições políticas do Estado brasileiro, podendo-se exigir de 

seus organizadores tão somente prévio aviso à autoridade, além de obediência às orientações 

sanitárias de distanciamento social. 

2. Sem prejuízo do necessário e prévio esforço coletivo para obediência das orientações 

sanitárias de proteção individual, caberá ao Poder Público, durante o ato, adotar providências 

educativas e de conscientização para convencer as pessoas presentes a manterem distância 

uns dos outros e atentarem às referidas medidas de proteção. 

3. Caberá, ainda, ao Poder Público, por suas forças policiais eventualmente presentes, atuar 

para garantir o exercício pacífico e seguro do direito fundamental de reunião e para proteger a 

incolumidade física de seus participantes. 

4. O Ministério Público, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, adotará as 

providências necessárias para apuração de responsabilidades em caso de violação dos direitos 

de que cuidam estes enunciados. 
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DOE 13/06/2020 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 211/2020-PGJ, DE 12 DE JUNHO DE 2020 

 Apresenta os enunciados de entendimento dos 
Comitês Temáticos do Gabinete do COVID-19. 

 
 
 

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA e o GABINETE DO COVID-19 apresentam enunciados de entendimento, 

elaborados pelos Comitês Temáticos de Saúde Pública e de Inclusão Social, do Grupo de Trabalho de 

Enfrentamento à pandemia do COVID-19: 

 

Enunciados 

 

Comitê Temático de Saúde Pública 

Política Pública de Saúde Mental 
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19. As especificidades da pandemia COVID 19 invocam a necessidade de elaboração de uma 

política pública específica de saúde mental. 

20.  O Poder Público Municipal deve formular PLANO DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE MENTAL 

que contemple, durante e após a travessia da pandemia:  

a) a atenção em saúde mental de toda a população e, especificamente, dos 

seguintes grupos: (i) pessoas em situação de vulnerabilidade social, com destaque 

às pessoas em situação de rua; (ii) pessoas que já possuem transtornos 

mentais; (iii) os doentes de COVID 19, sobretudo os que desenvolveram a 

síndrome respiratória grave, analisando-se a possibilidade sanitária de uso de 

celular na UTI ou contato pessoal com familiares, em momento extremo de 

despedida; (iv) as famílias enlutadas; (v) grupos que já se encontram apartados do 

convívio social e em abrigamento; (vi) os profissionais de saúde;   

b) a readequação da RAPS, durante a pandemia, para fins de atendimento 

dos pacientes com transtornos mentais, por meio de: (i) mecanismos de 

interlocução entre SUAS e SUS, com valorização e ampliação da Equipe de Saúde 

da Família e das Equipes dos CAPSs e do PAIF, de modo que trabalhem em 

número suficiente e integradamente; (ii) readequação dos serviços CAPS, 
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mantendo-se as atividades regulares ao máximo possível, com a supressão apenas 

das atividades em grupo, com a garantia de distanciamento mínimo e incluindo-

se hipóteses de uso de tecnologia e da modalidade de atendimento domiciliar, em 

conjunto com a Equipe de Saúde da Família; (iii) fortalecimento e ampliação dos 

consultórios de rua que atendem a população mais vulnerável, conforme 

parâmetros da Portaria do Ministério da Saúde 122/2011; (iv) garantia de oferta 

contínua de EPIs e insumos de higiene aos profissionais e usuários dos serviços; 

(v) mecanismos efetivos de divulgação sobre a forma de funcionamento e 

acionamento da RAPS nesse período, direcionados aos usuários do serviço e aos 

demais profissionais da rede; 

c) o olhar especial pelos órgãos de controle competentes às Comunidades 

Terapêuticas, atentando-se para: (i) informações acerca da existência de casos 

suspeitos ou confirmados de Covid-19 nessas instituições, assim como dos 

encaminhamentos adotados; (ii) adoção de  medidas sanitárias e de isolamento, 

com articulação com os serviços de saúde pública, atentando-se para as questões 

técnicas pontuadas pelo NAT; (iii) restrição ao ingresso de novos acolhidos durante 

a pandemia; (iv) garantia de manutenção do contato entre acolhidos e familiares; 
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d) mapeamento do aumento de dependência química e de suicídios, 

tentados ou consumados, com propostas de mitigação dessas problemáticas; 

e) zelo para que se mantenha a reserva de leitos psiquiátricos em hospital 

geral, sem remanejamentos para hospitais psiquiátricos especializados, com o fim 

de se resguardar os princípios da luta antimanicomial, que fundamentam a Lei nº 

10.216/2001. 

21.  O Poder Público Estadual deverá elaborar PLANOS DE CONTINGÊNCIA REGIONAIS DE 

SAÚDE MENTAL, fornecendo aos Municípios diretrizes e subsídios técnicos necessários para 

seus respectivos planos, assim como zelando para a manutenção da reserva de leitos 

psiquiátricos em hospital geral, sem remanejamentos para hospitais psiquiátricos 

especializados, a fim de se resguardar os princípios da luta antimanicomial, que fundamentam 

a Lei nº 10.216/2001. 

Plano São Paulo - Novas regras de isolamento social – Decreto Estadual n° 64.994/20 

22. O Plano São Paulo não extinguiu a quarentena, até porque os níveis de infecção estão em 

franca curva ascendente, na maioria dos Municípios paulistas. Ele apenas alterou a forma de 

cumprimento das regras de isolamento social e de suspensão das atividades econômicas (art. 

2º, caput). 
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23. O relaxamento ou a flexibilização das regras de isolamento social e de quarentena, impostos 

pelo Decreto Estadual n° 64.881/20, somente podem ser determinados com base em 

evidências científicas e análises sobre as informações estratégicas em saúde que apontem o 

controle adequado da evolução da pandemia e a capacidade da rede hospitalar (art. 3º, caput). 

24. Com o Decreto Estadual n° 64.994/20, o cumprimento das regras da quarentena será por 

fases e por região, seguindo, doravante, a classificação das condições epidemiológicas do 

Estado. Foi adotado o critério territorial de abrangência dos Departamentos Regionais de Saúde 

(art. 3º, § 3º, 1, e art. 5º, caput). 

25. A definição e a caracterização das fases e regiões para a retomada das atividades 

econômicas competem ao Secretário Estadual de Saúde (art. 5º, § 3º). Assim, não pode o 

Município avançar e classificar a sua fase de forma diversa à estabelecida pela Secretaria 

Estadual de Saúde. O Município tampouco pode autorizar a retomada de atividade econômica 

não essencial prevista para fase posterior à que se encontra, tendo em vista o princípio da 

atuação hierarquizada e regionalizada do SUS. Contudo, pode o Município, diante da evolução 

significativa da pandemia em seu território e da pressão sobre o seu sistema de saúde, restringir 

as medidas de quarentena, a despeito de eventual evolução feita para a região pela Secretaria 

Estadual de Saúde, consoante o programa de fases e regiões do Plano São Paulo. 
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26. Não é possível a progressão por salto de fases, até pela necessidade de se avaliar, por 14 

dias consecutivos, o número de casos novos e a ausência de pressão sobre o sistema de saúde. 

De outro lado, constatado aumento significativo de casos novos e a pressão sobre o sistema de 

saúde, é possível a regressão por salto. 

27. A inserção do Município em fases menos rigorosas do Plano São Paulo não significa imediata 

flexibilização das restrições sanitárias ali vigentes. Caso autorize a retomada das atividades 

econômicas não essenciais, o Prefeito Municipal deverá fundamentar a sua decisão, 

observando o contido no parágrafo único, itens 1 a 3, do art. 7º, do Decreto Estadual n° 

64.994/20. 

28. A retomada das atividades econômicas não essenciais exigirá que os Municípios 

intensifiquem a fiscalização, em especial para verificar o cumprimento dos protocolos sanitários 

pelos estabelecimentos comerciais e empresariais, mencionados nos anexos que acompanham 

o Plano São Paulo. 

29. A implantação do Plano São Paulo exigirá do Governo Estadual, em coordenação com os 

Municípios, a imediata implantação do programa de testagem ampliada, anunciado em 30 de 

abril de 2020. 



 

74 

 

30. Os dois eixos centrais de avaliação para fins de classificação das regiões do Estado são as 

“condições epidemiológicas” e as “condições estruturais”, cada qual com variáveis e pesos 

definidos pelo Decreto Estadual n° 64.994/20. Vale observar que o cômputo numérico de cada um 

desses eixos se dá separadamente, prevalecendo, para fins de classificação, a pior nota (Anexo I 

do Decreto Estadual n° 64.994/20). 

 
Comitê Temático de Inclusão Social 

Benefícios eventuais 

26. O benefício eventual a ser instituído pela União, Estados e Municípios constitui instrumento 

de garantia de direitos fundamentais e redução dos danos decorrentes da pandemia pela 

COVID-19, concebido como política pública contínua, ininterrupta e duradoura, enquanto 

perdurar a situação de emergência em saúde pública e para debelar seus efeitos mediatos após 

o término. 

Portanto, o benefício eventual não pode ser fornecido em parcela única, sob pena de 

converter-se em mera benemerência dissociada da proteção social instituída pela Lei n° 

8.742/1993.  
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27. É elegível ao recebimento dos benefícios eventuais em virtude da calamidade pública 

decorrente da pandemia pela COVID-19 qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade 

econômica ou social, independentemente da nacionalidade, origem, etnia, raça, cor, idade, 

gênero, orientação sexual, condição de pessoa com deficiência ou em situação de rua ou 

qualquer outro critério que ignore ou minore a dignidade inerente à condição humana do 

postulante. 

28. O art. 22 da Lei n° 8.742/1993 autoriza o Município a instituir benefício eventual, de caráter 

suplementar e provisório, como forma de garantir a subsistência em condições dignas daqueles 

vulnerados pela crise sanitária e econômica decorrente da pandemia pela COVID-19, prestado 

em virtude de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e emergência ou estado de 

calamidade pública, nesse último caso desde que declarado tal estado de calamidade pública 

pelo Poder Executivo Municipal e homologado o decreto pelo Estado. 

29. Os benefícios eventuais em virtude da calamidade pública decorrente da pandemia pela 

COVID-19 poderão ser custeados pelo Município, mediante dotação orçamentária própria, ou 

pelos Conselhos Municipais de Assistência Social, com recursos do Fundo Municipal de 

Assistência Social. 
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30. O cofinanciamento dos benefícios eventuais pelo Fundo Estadual de Assistência Social 

mediante repasse ao Fundo Municipal de Assistência Social depende de efetiva instituição e 

funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social, de previsão dos benefícios 

eventuais no Plano Municipal de Assistência Social e de prévia dotação no Fundo Municipal de 

Assistência Social, além de habilitação junto ao Conselho Estadual de Assistência Social, no 

período anual contado a partir de 12 de dezembro de 2019, a forma dos arts. 26 e 29 da 

Resolução CONSEAS n° 29/2019.  

31. Fica a critério do Município estabelecer a modalidade de prestação do benefício eventual 

decorrente da calamidade pública causada pela COVID-19, desde que em valor suficiente ao 

atendimento das necessidades vitais básicas dos beneficiários e por tempo suficiente à 

superação de suas vulnerabilidades, segundo os respectivos contextos e fragilidades. 

32. O benefício eventual destinado à pessoa em situação de rua deve ser concedido 

preferencialmente em pecúnia, em razão da impossibilidade fática de preparar e armazenar 

adequadamente os alimentos contidos nas cestas básicas para consumo imediato ou posterior, 

bem como porque deve suprir outras carências relacionadas ao enfrentamento da COVID-19 

como aquisição de máscaras, sabonetes e álcool em gel para higiene pessoal.  
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33. O recebimento de benefício eventual não pode estar condicionado à regularidade cadastral 

do postulante ou qualquer outro requisito de índole burocrático e o seu pagamento deve 

operar-se preferencialmente nas sedes dos serviços socioassistenciais.  
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DOE 20/06/2020 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 220/2020-PGJ, DE 19 DE JUNHO DE 2020 

 Apresenta os enunciados de entendimento dos 
Comitês Temáticos do Gabinete do COVID-19. 

 
 
 

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA e o GABINETE DO COVID-19 apresentam enunciados de entendimento, 

elaborados pelos Comitês Temáticos da Transparência e do Consumidor, e enunciados conjuntos dos 

Comitês Temáticos de Inclusão Social, Violência Doméstica e Saúde, do Grupo de Trabalho de 

Enfrentamento à pandemia do COVID-19: 
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Enunciados 

 

Comitê Temático da Transparência 

Organizações Sociais de Saúde 

19. As Organizações Sociais de Saúde, que celebrarem contratos de gestão para o 

enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus, devem conceder publicidade a 

todas as contratações e/ou aquisições realizadas.  

Para tanto, devem disponibilizar, em portal de transparência na rede mundial de computadores 

(internet) e nos moldes previstos pelo § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à 

Informação), as seguintes informações: a) o nome do contratado; b) o número de sua inscrição 

na Receita Federal do Brasil ou documento equivalente no exterior; c) o prazo contratual; d) o 

valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição (art. 4º, § 2º, da Lei Federal nº 

13.979/2020). 

 



 

80 

 

20. As Organizações Sociais de Saúde, durante o enfrentamento da pandemia decorrente do 

novo coronavírus, devem: a) continuar a cumprir as obrigações relacionadas à prestação de 

contas dos recursos repassados em razão de todos os contratos de gestão celebrados; b) 

abster-se de suspender a elaboração dos respectivos relatórios de metas e atividades 

desenvolvidas; c) aplicar, integralmente, nas despesas realizadas para o enfrentamento da 

pandemia decorrente do novo coronavírus (Lei Federal nº 13.979/2020); d) conceder 

publicidade aos itens descritos pelo Decreto Estadual n° 64.056/2018; e) realizar a alimentação 

atualizada do sistema AUDESP do TCE/SP, bem como de outros sistemas similares que 

permitam o acompanhamento das suas atividades, notadamente o sítio “SP CONTRA O NOVO 

CORONAVÍRUS - Transparência” do Estado de São Paulo. 

21. Na hipótese de aquisição de itens ou contratações realizadas com empresas estrangeiras, 

as Organizações Sociais de Saúde devem providenciar a substituição dos documentos referidos 

pelo Decreto Estadual nº 64.056/2018 por documentos análogos, tais como recibos, 

transferências bancárias ou declarações, especificando-se, em qualquer caso, os valores e os 

objetos da aquisição ou contratação.  
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Comitê Temático do Consumidor 

Planos de Saúde 

8. Durante a pandemia do coronavírus, o diagnóstico e o tratamento da COVID-19 devem 

ser prestados pelas operadoras de planos de assistência à saúde, independentemente 

do cumprimento de prazos de carência que não seja o prazo de 24 horas para urgências 

e emergências (art. 12, V, “c”, Lei nº 9.656/98, Súmula 597/ STJ e Súmula 103/ TJSP). 

9. As operadoras de planos de assistência à saúde devem disponibilizar a seus 

beneficiários o teste diagnóstico para infecção pelo coronavírus indicado pelo médico 

assistente, mesmo que não esteja previsto no rol da ANS (art. 421, Código Civil; STJ, AgRg 

no AREsp 708.082/DF e AgInt no AREsp 1359417/DF; Súmula 102/ TJSP). 

10. Durante a pandemia do coronavírus, as operadoras de planos de assistência à saúde 

não devem interromper ou adiar os atendimentos e os tratamentos continuados ou 

qualquer outro procedimento cuja não realização possa colocar em risco a vida do 

paciente. 



 

82 

 

11. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual ou familiar pela 

operadora deve observar o prazo de inadimplemento superior a 60 dias, consecutivos 

ou não (art. 13, par. ún., II, Lei nº 9.656/98), e somente pode ocorrer após prévia 

notificação do consumidor, com prazo não inferior a 10 dias para purgar a mora (Súmula 

94/TJSP). Durante a internação do paciente ou o tratamento da COVID-19, não pode 

ocorrer suspensão ou rescisão do contrato individual, familiar ou coletivo, ainda que 

exista inadimplemento do consumidor (art. 13, par. ún., III, Lei nº 9.656/98). 

 

Enunciados conjuntos 

Comitês Temáticos de Inclusão Social, Violência Doméstica e Saúde 

Pautas Identitárias 

1. As decisões e ações adotadas para o enfrentamento dos impactos da pandemia da COVID-

19, nas redes de saúde e assistência social, devem se pautar pelos enfoques de gênero, raça e 

classe e pelas suas interseccionalidades, além de considerar o princípio da não discriminação, 
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atentando-se às desigualdades históricas e sociais que acometem as pessoas inseridas nestes 

marcadores. 

2. As medidas de vigilância sanitária e socioassistencial devem atentar à necessidade da 

produção de indicadores que contemplem raça, gênero e orientação sexual, em seus sistemas 

de informação, com o objetivo de diagnosticar e balizar as políticas, incluindo as ações 

afirmativas. 

3. A atenção para os cuidados em saúde mental em relação aos efeitos de gênero, da pandemia 

deve levar em consideração as mulheres que atuam na linha de frente na luta contra a COVID-

19, visto que representam um grande contingente de profissionais de saúde e de assistência 

social, bem como porque são as mulheres que majoritariamente prestam cuidados a terceiros 

como familiares doentes, idosos e crianças. 

4. A atenção para os cuidados em saúde mental em relação aos impactos decorrentes da 

medida de distanciamento social ampliado durante a pandemia deve levar em consideração as 

vulnerabilidades das populações LGBTQI+, diante de possíveis trajetórias de vida marcadas por 

discriminação, estigmatização, violência, exclusão social, tentativas de suicídio, dentre outras, 

pautando-se pelo atendimento humanizado e acolhedor. 
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5. A atenção para os cuidados em saúde mental em relação à pandemia deve levar em 

consideração as vulnerabilidades da população negra, em razão do racismo e discriminações, 

bem como do luto presente, porque constitui o maior contingente de pessoas mortas por 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada por coronavírus.  

6. A vigilância e a proteção socioassistenciais deverão atentar aos impactos de gênero da 

COVID-19, especialmente às vulnerabilidades das mulheres decorrentes das medidas de 

distanciamento social, como a redução de recursos para a garantia de meios de subsistência e 

segurança alimentar e nutricional, aliada à realidade das trabalhadoras informais e domésticas 

e ao fechamento das escolas e creches, dentre outros fatores. 

7. A vigilância e a proteção socioassistenciais também deverão se pautar pelos especiais 

impactos das medidas de distanciamento social ampliado para as pessoas transgêneros, 

atentando-se às suas vulnerabilidades relacionados ao possível abandono escolar precoce, ao 

rompimento abrupto com a família de origem, à exclusão do mercado formal de trabalho, à 

eventual situação de rua e à garantia de meios de subsistência e segurança alimentar e 

nutricional. 

 



 

85 

 

8. Os serviços de saúde sexual e reprodutiva que prestam atendimento a mulheres e meninas 

devem permanecer abertos, garantindo-se o acesso à contracepção, aos cuidados pré e pós-

natal e relacionado ao nascimento, à orientação sobre o planejamento familiar e ao controle 

das infecções sexualmente transmissíveis, ressalvadas as ações de telemedicina permitidas em 

caráter excepcional e temporário, na forma regulamentada pela Portaria n° 467/2020, do 

Ministério da Saúde, no que couber. Ainda devem ser garantidos o acesso ao exercício do 

direito ao abortamento, nos casos previstos em lei, e o atendimento emergencial, integral e 

multidisciplinar para os casos de violência sexual, nos termos da Lei n° 12.845/13. 

9.  Além da notificação nos casos de suspeita ou confirmação de violência contra a mulher e 

demais providências que se fizerem necessárias no âmbito da Lei n° 10.778/03, os profissionais 

de saúde devem atentar para a articulação com os serviços da rede socioassistencial ou 

especializados, onde houver, nos casos em que a violência comporte risco à mulher ou à 

comunidade, em consonância com as diretrizes da Portaria n° 86/20, da Secretaria Nacional de 

Assistência Social. 

 

10. As redes de saúde e de assistência social deverão disponibilizar às mulheres cisgênero e 



 

86 

 

transgênero, especialmente às mulheres refugiadas e migrantes e às mulheres com deficiência 

informações, de modo acessível, sobre: a) os riscos do agravamento das situações de violência 

doméstica e familiar, durante o período de vigência das medidas de distanciamento e 

isolamento social, em razão dos riscos relacionados ao uso de bebidas alcoólicas e outras 

substâncias; b) as redes de proteção e os canais para registro de denúncia. 

11. As equipes da estratégia de saúde da família e as equipes multidisciplinares de consultório 

na rua, considerando seu papel fundamental no âmbito das visitas domiciliares, no 

atendimento in loco e na observação e intervenção de fatores que colocam a saúde em risco, 

devem realizar alertas de conscientização e monitoramento, ainda que à distância, sobre as 

situações de violência contra as mulheres e meninas, assim como devem divulgar a rede 

protetiva disponível para os casos de atendimento social e registro de denúncia. 

12. O treinamento contínuo das equipes deve atentar para o atendimento humanizado, integral 

e não discriminatório, de sorte a construir fluxos que incluam os serviços socioassistenciais e a 

expedição de diretrizes técnicas informando sobre o caráter obrigatório do preenchimento de 

marcadores etnorraciais, conforme as conhecidas categorias do IBGE, inclusive nas políticas de 

enfrentamento à pandemia. 

13. Todo atendimento realizado pelos serviços de proteção social envolvendo as pastas de 
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saúde e de assistência social às populações LGBTQI+ e às mulheres em situação de violência, 

inclusive pela via remota, deve pautar-se pelo acolhimento, pela escuta e pelo princípio da não 

revitimização. 

14. O mapeamento de instituições parceiras e de espaços seguros e de apoio às pessoas 

refugiadas e migrantes LGBTQI+ é essencial para o conhecimento dos serviços disponíveis e 

para o referenciamento desta população, de modo confiável e seguro, quando necessário, 

criando um fluxo de atendimento. 

15. As políticas de enfrentamento à COVID-19 devem mensurar seus impactos sobre a 

população negra, as mulheres e as populações LGBTQI+. Se tais impactos forem 

desproporcionalmente maléficos em relação às demais camadas da população, as políticas 

devem ser revistas para evitar a discriminação indireta.  
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DOE 27/06/2020 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 233/2020-PGJ, DE 26 DE JUNHO DE 2020 

 Apresenta os enunciados de entendimento dos 
Comitês Temáticos do Gabinete do COVID-19. 

 
 
 

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA e o GABINETE DO COVID-19 apresentam enunciados de entendimento, 

elaborados pelos Comitês Temáticos de Inclusão Social e da Infância Protetiva, e enunciados conjuntos 

dos Comitês Temáticos de Educação e Pessoa com Deficiência, do Grupo de Trabalho de Enfrentamento 

à pandemia do COVID-19: 
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Enunciados 

 

Comitê Temático de Inclusão Social 

Quarentena heterogênea 

34. Enquanto a União e o Estado de São Paulo não editarem plano de contingência com 

diretrizes socioassistenciais abordando os efeitos da pandemia da COVID-19, no contexto da 

retomada das atividades comerciais, cabe aos Municípios adotar plano de contingência local e 

as respectivas medidas que garantam atenção e assistência às pessoas e às famílias socialmente 

vulneráveis. O plano deve zelar para que o retorno das atividades econômicas seja 

acompanhado das imprescindíveis ações e serviços que amparem todos em situação de 

vulnerabilidade social.  

35. Os Municípios devem considerar os impactos desiguais sobre as populações socialmente 

vulneráveis e os recortes raciais e de gênero, para a implementação das medidas de retomada 

econômica. 
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36. O plano de contingência municipal, embasado em dados de vigilância socioassistencial e 

indicadores de maior vulnerabilidade decorrente dos impactos da pandemia e da retomada 

socioeconômica, deve contar, no mínimo: a) programas de transferência de rendas (por 

exemplo, benefícios eventuais e renda mínima); b) previsão de prestação de serviços 

continuados e ininterruptos. O seu propósito deve ser a garantia de alimentação, segurança 

alimentar e nutricional e tudo que for imprescindível à subsistência e à proteção das famílias 

socialmente vulneráveis.  

 

Comitê Temático da Infância Protetiva 

Prioridade absoluta 

19. É necessário zelar para que o empreendimento de esforços voltados ao combate à 

pandemia não encubra a prioridade absoluta da criança e do adolescente, cujos direitos 

também estão sob lesão ou ameaça de lesão no atual contexto, inclusive após as medidas de 

isolamento social. 
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20. É essencial ter atenção para a garantia da prioridade absoluta da criança e do adolescente 

na elaboração, aprovação, eventual revisão e implementação dos orçamentos públicos, 

porquanto eles se traduzem no principal instrumento de satisfação espontânea de políticas 

públicas voltadas à criança e ao adolescente. 

Contratos de aprendizagem 

21. Medidas de implementação ou fortalecimento de contratos de aprendizagem devem ser 

buscadas como forma de garantia de renda a adolescentes, notadamente diante do 

empobrecimento geral da população em decorrência da pandemia. Para tanto, a interlocução 

com o Ministério Público do Trabalho revela-se salutar, inclusive para fins de fiscalização do 

cumprimento de cotas de aprendizagem pelas empresas. 

 

Enunciados conjuntos 

 

Comitês Temáticos de Educação e Pessoa com Deficiência 

Educação dos alunos público-alvo da educação especial 
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Educação especial e atividades não presenciais     

1. A educação é direito de todos, não sendo admissível qualquer forma de oferta educacional 

que desconsidere segmentos populacionais específicos e acentue ainda mais as desigualdades 

de acesso e de padrão de qualidade já observadas em períodos letivos não excepcionais.  

Quando os sistemas de ensino optarem pela disponibilização de atividades remotas, durante o 

período de suspensão das aulas presenciais, em razão da atual pandemia, as aulas à distância 

devem ser ofertadas para os estudantes de todos os níveis, etapas e modalidade de ensino, 

incluindo os alunos público-alvo da educação especial (pessoas com deficiência, transtorno do 

espectro autista e altas habilidades/superdotação), para garantia de seu direito à 

aprendizagem.  

O modelo de atividades não presenciais e a eventual retomada parcial de atividades presenciais 

devem reafirmar a educação em perspectiva inclusiva, assim compreendida como aquela que 

valoriza a diversidade, sendo, portanto, direito de todos, alunos com ou sem deficiência.  

1.1. As políticas públicas de educação e os eventuais programas de atividades escolares não 

presenciais desenvolvidos neste período devem garantir, nos termos do art. 28, da Lei n° 
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13.146/2015, condições de acesso, participação e aprendizagem aos alunos público-alvo da 

educação especial. 

A garantia deve se concretizar por meio da oferta, ainda que remota, de serviços e de recursos 

de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena, vedando-se práticas 

que os segregam do projeto pedagógico destinado a todos os alunos.   

2. Na elaboração da política pública de educação especial em contexto de pandemia, os 

sistemas de ensino devem garantir espaço de participação aos alunos, seus familiares, 

Conselhos, entidades e associações representativas das pessoas com deficiência.  

3. O Poder Público deve adotar medidas para tornar acessíveis as ofertas pedagógicas não 

presenciais aos alunos público-alvo da educação especial em todos os níveis, etapas e 

modalidades educacionais. É essencial a disponibilização de suportes e recursos que assegurem 

o acesso e a participação deste grupo de estudantes, garantindo o padrão de qualidade 

pedagógica, conforme Parecer CNE/CP nº 05/20, item 2.13 (aprovado em 28.04.20).  

Deve ser oportunizada uma diversificação de modalidades de interação e suportes 

tecnológicos, como, por exemplo, atividades em vídeo com a presença de intérpretes de libras, 
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em áudio, síncronas (on-line), assíncronas (desconectadas), em texto, entre outros recursos 

didáticos que se façam necessários.  

4. Durante o período de suspensão das atividades escolares presenciais, devem ocorrer a 

mobilização e a interlocução entre os professores regentes de sala de aula, os professores 

especializados e a equipe escolar, para o desenho de estratégias que promovam a 

acessibilidade das atividades não presenciais a todos os alunos.  

Há que se considerar que as soluções educacionais direcionadas aos alunos público-alvo da 

educação especial são distintas das necessárias para lidar com outros segmentos populacionais, 

exigindo a oferta de recursos humanos e tecnológicos que atendam às suas reais necessidades.  

O momento atual pode ser estratégico para que os planos individuais de atendimento 

educacional especializado sejam revistos pelos professores das salas regulares e pelos 

professores das salas de recurso multifuncionais (Resolução CNE/CEB 04/2009).   

 

4.1. Os planos individuais de atendimento educacional especializado devem explicitar as 
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estratégias de acesso ao currículo, com destaque para a mediação entre o trabalho 

desenvolvido pelo professor da educação especial e aquele desenvolvido pelo professor da 

classe comum, o uso do material didático, as orientações para realização das atividades, as 

condições de mobilidade e acessibilidade aos meios de informação e comunicação aos alunos 

público-alvo da educação especial, as orientações para os familiares, as avaliações, dentre 

outros aspectos.  

O trabalho entre os diversos profissionais da escola deve ocorrer de forma articulada e 

colaborativa, promovendo a acessibilização das atividades ofertadas a todos os alunos.  

Os alunos público-alvo da educação especial não devem receber atividades distintas, no que 

diz respeito ao currículo, das dos demais alunos de sua turma, evitando-se o aprofundamento 

de uma lógica inconstitucional de segregação.  
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Educação especial e a efetivação de estratégias de comunicação acessível e inclusiva com os 

alunos e seus familiares  

5. A situação atual de pandemia da COVID-19 pode agravar a condição de invisibilidade dos 

alunos públicos-alvo da educação especial, em função do isolamento social e do não acesso a 

informações essenciais em razão da ausência de comunicações acessíveis.  

O Poder Público deve garantir uma comunicação próxima, acessível e inclusiva entre os 

profissionais das unidades escolares, os alunos público-alvo da educação especial e os seus 

familiares. 

Para tanto, deve haver orientações específicas, planejamento conjunto de atividades e trabalho 

para a manutenção de vínculos, por meio da utilização de recursos de tecnologia, acessibilidade 

sociolinguística, uso de códigos e linguagens específicas, entre outros suportes.   

6. No planejamento e execução de estratégias pedagógicas dirigidas ao público-alvo da 

educação especial, é imprescindível assegurar a participação destes alunos e de seus familiares 

na tomada de decisões sobre os percursos de aprendizagem e organização de atividades, em 

decorrência do momento atual.  
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As atividades propostas devem ter em consideração a autonomia dos estudantes para realizá-

las e as possibilidades de efetiva interação entre os professores e os alunos, não transferindo a 

responsabilidade de escolarização para seus familiares e cuidadores.    

7. É importante que os órgãos gestores da política educacional do Estado e Municípios criem e 

promovam ampla divulgação de canais de comunicação para os alunos público-alvo da 

educação especial e seus familiares, para que possam reportar dificuldades encontradas no 

acesso e acompanhamento das atividades não presenciais ou outros entraves à garantia do 

direito à educação de qualidade durante a Pandemia da COVID-19.   

 

Educação especial e proteção social adequada 

8. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em seu art. 11, e 

o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n° 13.146/2015), em seu art. 10, preveem que, em 

situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será 

considerada vulnerável, devendo o Poder Público adotar medidas para sua proteção e 

segurança.  

Em decorrência da suspensão de diversas atividades e serviços, muitas famílias lidam com 
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grandes impactos econômicos, com a descontinuidade de atendimentos na área de saúde e 

com a impossibilidade de contar com uma rede de apoio na execução dos cuidados diários. Tal 

quadro pode agravar, ainda mais, situações de vulnerabilidade social.  

É necessário, por conseguinte, dar atenção às consequências da quebra de rotina das atividades 

diárias, nas condições de saúde física e psíquica destes alunos, trazendo importantes impactos 

em seus processos de escolarização.  

Para tanto, é necessária a articulação da política educacional, de forma a estabelecer ações 

intersetoriais com outras políticas públicas (saúde, assistência social, etc.).  

9. É essencial zelar pela priorização dos estudantes com deficiência nos programas de 

segurança alimentar, considerando o agravamento das condições socioeconômicas e o risco de 

não acesso aos gêneros alimentícios necessários.  

Para tanto, os trabalhadores das unidades escolares, enquanto atores fundamentais na rede 

de cuidado e proteção social, devem realizar acompanhamento próximo dos estudantes 

público-alvo da educação especial e de suas famílias, exercendo, inclusive, papel educativo e 

orientador a respeito de direitos sociais e dos serviços de saúde e assistência social disponíveis 

no território.    
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10. Quando do retorno às aulas presenciais e conforme o escopo dos protocolos de retomada 

das atividades, devem ser desenvolvidas estratégias voltadas aos alunos público-alvo da 

educação especial, que considerem condições específicas de mobilidade, comunicação, dentre 

outras. 

O desenvolvimento de tais estratégias evita que os alunos sejam expostos a situações de risco 

e possibilita que sejam reconhecidos e valorizados como pessoas dignas e capazes de aprender.  

É preciso zelar para que referidos alunos e familiares participem, inclusive, da elaboração dos 

protocolos de retomada de aulas presenciais em suas respectivas unidades de ensino.   

10.1. Os procedimentos pedagógicos devem ser implementados de modo a evitar prejuízos ou, 

ao menos, para garantir a reparação dos prejuízos relacionados à aprendizagem dos alunos 

público alvo da educação especial acumulados no período de isolamento.  

O processo de retorno às aulas e da permanência destes estudantes no ambiente escolar deve 

ser acompanhado pelas escolas e pelas famílias, como medida de prevenção à evasão escolar. 
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DOE 10/07/2020 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 246/2020-PGJ, DE 09 DE JULHO DE 2020 

 Apresenta os enunciados de entendimento dos 
Comitês Temáticos do Gabinete do COVID-19. 

 
 
 

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA e o GABINETE DO COVID-19 apresentam enunciados de entendimento, 

elaborados pelo Comitê Temático da Infância Protetiva, e enunciados conjuntos dos Comitês Temáticos 

da Infância Protetiva e da Educação, do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à pandemia do COVID -19: 

 

 

Enunciados 
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Comitê Temático da Infância Protetiva 

Audiências concentradas 

22.  Havendo interesse na realização de audiência concentrada na modalidade remota, o ato 

deve ser pleiteado judicialmente, explicitando, se possível com respaldo em relatórios do SAICA 

ou da rede protetiva, a insuficiência da reavaliação das medidas protetivas de acolhimento sem 

audiência, na forma prevista no art. 19, § 1º, do ECA. 

 

Enunciado conjunto 

 

Comitê Temático da Infância Protetiva e da Educação 

Retomada das atividades econômicas com manutenção da suspensão escolar 
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1. A prevenção à violência ou à negligência familiar, durante a suspensão do ensino presencial, 

com a retomada das atividades econômicas, não pode prescindir do envolvimento das unidades 

escolares com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, 

incumbindo ao Promotor de Justiça incentivar a interlocução entre eles para definição de 

estratégias de enfrentamento, como fluxos de trabalho e protocolos de encaminhamentos. 
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DOE 24/07/2020 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 265/2020-PGJ, DE 23 DE JULHO DE 2020 

 Apresenta os enunciados de entendimento dos 
Comitês Temáticos do Gabinete do COVID-19. 

 
 
 

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA e o GABINETE DO COVID-19 apresentam enunciados de entendimento, 

elaborados pelo Comitê Temático da Educação; enunciados conjuntos, pelos Comitês Temáticos do Meio 

Ambiente e de Inclusão Social, além de enunciados, anteriormente publicados, reformulados para 

adaptação à Lei nº 14.022/201, do Comitê Temático de Violência Doméstica, do Grupo de Trabalho de 

Enfrentamento à pandemia do COVID-19: 

  

 
1 Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dispõe sobre medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher 
e de enfrentamento à violência contra crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência durante a emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavirus, responsável pelo surto de 2019. 
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Enunciados 

 

Comitê Temático de Educação 

 

Retorno às Aulas 

12. Considerando o recente anúncio do Governo Estadual2 a respeito da retomada de aulas 

presenciais nos estabelecimentos de ensino situados no Estado de São Paulo, compete aos 

sistemas públicos a elaboração de protocolos intersetoriais que garantam condições sanitárias 

capazes de preservar a saúde e a vida de estudantes, de trabalhadores da educação e dos 

respectivos familiares.  

É preciso zelar, ainda, nos termos do art. 209 da Constituição Federal, para que as escolas 

privadas também cumpram as regras gerais estabelecidas em cada um dos sistemas estadual e 

municipais de ensino. 

 
2 https://www.educacao.sp.gov.br/noticias/governo-de-sp-anuncia-retomada-das-aulas-para-8-de-setembro/ 

https://www.educacao.sp.gov.br/noticias/governo-de-sp-anuncia-retomada-das-aulas-para-8-de-setembro/
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13. Os sistemas e redes de ensino, com base no melhor conhecimento científico e nas diretrizes 

estabelecidas pelos órgãos de saúde e educação competentes, devem detalhar seus 

respectivos protocolos sanitários e pedagógicos de retomada de aulas presenciais, garantindo 

ampla participação dos diversos segmentos da comunidade escolar no planejamento e 

execução de referidos protocolos.  

14. Os sistemas e redes de ensino devem promover, o quanto antes, a capacitação de todos os 

profissionais da educação, assegurando também número adequado de docentes e servidores 

para o cumprimento dos protocolos sanitários e pedagógicos estabelecidos. 

15. Os sistemas e redes de ensino devem reservar e destinar recursos financeiros suficientes 

para garantir infraestrutura que permita distanciamento social nos ambientes escolares, bem 

como aquisição e disponibilização de insumos que assegurem as medidas de higiene pessoal, 

limpeza e desinfecção da escola, além de equipamentos de proteção individual, dentre outros 

especificados nos protocolos sanitários e pedagógicos estabelecidos. 
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16. A rede privada de ensino, nos termos do art. 209 da Constituição Federal, deve cumprir as 

normas gerais da educação nacional e está sujeita a autorização de funcionamento e avaliação 

de qualidade pelo Poder Público. No contexto de pandemia, deve respeitar também, além dos 

princípios e normas constitucionais e infraconstitucionais do Direito à Educação, as regras de 

caráter sanitário destinadas ao controle da COVID-19. Assim, tendo em vista especialmente os 

arts. 205 e 206, I, da Constituição Federal, aplicam-se à rede privada de educação do Estado de 

São Paulo, as mesmas regras e critérios fixados para retomada concomitante das aulas 

presenciais nos sistemas e redes públicas de ensino.   

 

Enunciados conjuntos 

 

Comitês Temáticos do Meio Ambiente e de Inclusão Social 

Cemitérios e Sepultamentos 



 

107 

 

11. A atividade de cemitérios, sendo potencialmente poluidora, está sujeita a licenciamento 

ambiental, devendo respeitar as normas legais e ambientais pertinentes (Resolução CONAMA 

nº 420/098 e Resolução CONAMA nº 335/039, com alterações introduzidas das Resoluções nº 

368/2006 e nº 402/2008, especificamente para atividades cemiteriais devido à carga potencial 

dos poluentes ali dispostos e Norma Técnica L1.040 da CETESB).  

12. Caso haja a necessidade de ampliação ou construção de novos cemitérios, deve ser 

fiscalizado o cumprimento das Resoluções Conama nº 335/2003 e 420/2009, em especial no 

que diz respeito ao afastamento adequado de sepulturas de corpos hídricos superficiais e  das 

águas subterrâneas, bem como dos limites do cemitério, devendo ainda ser observados os 

seguintes critérios: I) priorização das áreas já licenciadas para a atividade de cemitério; II) 

preferência dos cemitérios verticais, de baixo impacto ambiental, com lóculos ou gavetas 

posicionadas em altura segura para que não haja possibilidade de contaminação do solo ou 

lençol freático; III) observância às cautelas na escolha de novo local para construção ou 

ampliação de cemitério, devendo ser consideradas as condições do solo, o nível do lençol 

freático, o espaço, isto é, aspectos geológicos, topográficos e hidrogeológicos do local e 

atendida a Resolução CONAMA nº 420/09; IV) sejam evitados locais onde se faça necessária a 

supressão de vegetação nativa e proximidade de corpos hídricos, principalmente mananciais 
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de abastecimento; V) observância de recuo das sepulturas em relação ao perímetro do 

cemitério; VI) observância de proibição de implantação de cemitérios em espaços territoriais 

especialmente protegidos, Áreas de Preservação Permanente (APP) ou em áreas que exijam 

desmatamento da Mata Atlântica, do cerrado, em terrenos que apresentem cavernas, 

sumidouros ou rios subterrâneos, bem como em áreas que tenham seu uso restrito pela 

legislação; VII) observância de que o perímetro e o interior do cemitério estejam providos de 

sistema de drenagem adequado e eficiente, VIII) realização de Estudo de Impacto Ambiental – 

EIA em caso de cemitérios horizontais que ocupem área maior que cinquenta hectares; IX) 

submissão dos cemitérios a avaliações sanitárias periódicas, por meio do monitoramento das 

características físico-químicas e biológicas da água subterrânea, principalmente nas regiões 

onde haja consumo de água captada de poços e fontes próximas, com periodicidade mínima 

semestral, caso não haja outro período determinado pelo órgão ambiental competente, por 

operação de sistema de poços de monitoramento para águas subterrâneas instalados a 

montante e a jusante da área do cemitério, com relação ao sentido do escoamento freático; X) 

apresentação de condições de monitoramento e controle para que não exista liberação de 

gases ou odores que possam poluir ou contaminar o ar e que tampouco haja contaminação do 

solo e das águas.  
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13. Os cemitérios verticais são considerados de baixo impacto ambiental, eis que mais eficazes 

em evitar a contaminação do solo e do lençol freático, se atendidas as exigências previstas no 

art. 6º da Resolução Conama nº 335/2003, quais sejam: que os lóculos (gavetas) sejam 

constituídos de materiais que impeçam a passagem de gases para os locais de circulação de 

pessoas e o vazamento do necrochorume, bem como possuam dispositivo que permita a troca 

gasosa, devendo ainda ser dado tratamento adequado para os efluentes gasosos.  

14. Durante a situação de pandemia, qualquer corpo, independentemente da causa de morte 

ou da confirmação por exames laboratoriais da infecção por COVID19, deve ser  acondicionado 

em saco impermeável próprio, de lona plástica em polímero biodegradável, de acordo com a 

política nacional de resíduos, com zíper e lacre plástico, devendo ser limpo e higienizado com 

desinfetante hospitalar ou substância à base de álcool (álcool a 70º, solução clorada [0.5% a 

1%], ou outro saneante desinfetante aprovado pela Anvisa), e imediatamente acondicionado 

na urna funerária lacrada, conforme Comunicado DVST-CVS 09/2020. 

15. Em todas as hipóteses e em todas as etapas da cadeia do óbito (“do óbito ao 

sepultamento”), devem ser observados os standards de direitos humanos em tempos de 

pandemia, à vista do que preconizou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos - CIDH: 

“Os Estados são obrigados a respeitar e garantir os direitos humanos sem qualquer 
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discriminação. Embora alguns direitos possam ser validamente limitados com a finalidade 

legítima de salvaguardar a saúde, os Estados devem garantir que tais medidas cumpram o 

princípio da legalidade e não serem desnecessários e desproporcionais, além de garantir a 

supervisão da implementação eficaz de suas obrigações”, resguardados a memória, o 

tratamento digno e a homenagem das pessoas que morreram em decorrência da pandemia.  

16. Tanto os corpos e/ou restos mortais de pessoas não identificadas como aqueles que não 

tenham sido reclamados por familiares, não deverão ser cremados, mas enterrados, e deverão 

ser observados requisitos mínimos para garantir a futura exumação e identificação (fotografia, 

coleta de material genético e outros), nos termos das Portarias Conjuntas n. 01 e 02 do 

Conselho Nacional de Justiça.  

 

  



 

111 

 

Enunciados reformulados para adequação à Lei nº 14.022/20 

 

Comitê Temático de Violência Doméstica 

Boletim de Ocorrência Eletrônico (alterado) 

1. Em razão do aumento significativo dos índices de violência doméstica e familiar contra 

mulheres e da maior dificuldade para se registrar Boletim de Ocorrência presencial em razão 

do isolamento social, o Boletim de Ocorrência Eletrônico constitui-se em meio prioritário para 

se comunicar violência doméstica e para se solicitar medidas protetivas de urgência (artigo 5º-

A, II, da Lei nº 13.979/20 e artigo 4º, da Lei nº 14.022/20), sem prejuízo do regular 

funcionamento das Delegacias de Polícia e do acionamento da Polícia Militar em emergências 

(artigo 3º, § 7º-C, da Lei nº 13.979/20 e artigo 4º, § 1º, da Lei nº 14.022/20).   

Medidas protetivas de urgência (alterado) 

4. As medidas protetivas devem ter prioridade na tramitação e análise quanto ao cabimento, 

diante da maior vulnerabilidade das mulheres em razão do isolamento social, do controle por 
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parte do agressor, do consumo de álcool e drogas e de problemas econômicos que podem 

agravar ainda mais a violência ou a possibilidade de morte (artigo 5º-A, I, e parágrafo único, da 

Lei nº 13.979/20). 

Medidas protetivas – Boletim de Ocorrência (alterado) 

5. As medidas protetivas não estão condicionadas ao registro de boletim de ocorrência para 

seu deferimento (artigo 4º, § 3º, da Lei nº 14.022/20).  

Medidas protetivas – Prazo (alterado) 

6.  A vigência das medidas protetivas não está condicionada ao inquérito policial ou processo 

judicial e, durante o estado de emergência, há prorrogação automática das medidas, ainda que 

tenham sido fixadas com prazo determinado, hipótese em que as partes devem ser intimadas, 

o que poderá ser realizado por meios eletrônicos (artigo 5º, parágrafo único, Lei nº 14.022/20). 

Pandemias e canais de atendimento (alterado) 

7.  Durante o período de isolamento social, é dever do Poder Público a realização de campanhas 

de prevenção à violência e de divulgação dos canais de atendimento à mulher vítima de 
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violência, dentre eles: a) Polícia Militar - 190 para casos de urgência; b) Ligue 180 para 

denúncias anônimas de violência doméstica; c) Disque 100 para violações de direitos humanos; 

d) Boletim de Ocorrência Eletrônico para o registro à distância; e) Casa da Mulher Brasileira 

(artigo 8º, da Lei nº 14.022/20).  
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DOE 14/08/2020 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 289/2020-PGJ, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

 Apresenta os enunciados de entendimento dos 
Comitês Temáticos do Gabinete do COVID-19. 

 
 
 

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA e o GABINETE DO COVID-19 apresentam enunciados de entendimento, 

elaborados pelo Comitê Temático do Meio Ambiente; e enunciados conjuntos, elaborados pelos Comitês 

Temáticos do Meio Ambiente e Saúde Pública; do Consumidor, Saúde Pública e Habitação; de Violência 

Doméstica, Infância Protetiva, Pessoa com Deficiência, Idoso e Inclusão Social; e de Infância Protetiva, Adolescente 

em Conflito com a Lei, Inclusão Social e Pessoa com Deficiência, do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à 

pandemia do COVID-19: 
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Enunciados 

 

Comitê Temático do Meio Ambiente 

Saúde Ambiental e Fauna Silvestre 

7. No tocante aos jardins zoológicos e similares, deve-se avaliar a pertinência e conveniência, 

por meio da interlocução com órgãos gestores envolvidos no tema de fauna e saúde-vigilância, 

quanto à suspensão de atividades de visitação presencial, em quaisquer modalidades que 

impliquem interação ou proximidade dos animais com o público, cumuladas, se o caso, com 

eventuais atividades virtuais educativas, tendo em vista a acentuada progressão de infecções 

humanas no território paulista e o potencial risco de contaminação da fauna. 

8. Para a proteção da vida silvestre, é necessário buscar a articulação e interlocução para 

avaliação, delineamento e previsão de estratégias conjuntas, respeitadas as atribuições dos 

diferentes órgãos, para a redução e contenção da circulação de pessoas e animais domésticos 

nas unidades de conservação de proteção integral, bem como em áreas verdes, parques, 
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reservas estaduais e municipais e de diferentes tipologias que tenham fauna de vida livre em 

seus domínios. 

9. Em relação às áreas de soltura de animais silvestres (ASAS) e monitoramento (ASM) e visando 

evitar e prevenir a introdução e disseminação de contaminações em ecossistemas naturais, 

deve-se buscar a interlocução com os órgãos gestores competentes para: i) atualização quanto 

às atividades de translocação, reintrodução e soltura de animais, avaliando-se eventual 

suspensão, com especial destaque aos grupos animais apontados como suscetíveis, caso ainda 

estejam em ação no território paulista; ii) adoção e reforço de medidas e diretrizes de 

biossegurança e sanitárias para tais estabelecimentos, inclusive, na execução de atividades de 

monitoramento (ASM), caso ainda estejam em curso. 

 

Audiências Públicas concernentes a processos e procedimentos administrativos ambientais 

urgentes em plataformas virtuais 

10. As audiências públicas têm especial relevância para a efetivação do art. 225 da Constituição 

Federal, que confere a todos o direito “ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”, 
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impondo “ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações”.  

Dessa forma, em nenhuma hipótese, a audiência pública virtual poderá ser realizada com 

violação ao direito fundamental de participação popular, devendo ser admitida de modo 

excepcional nos processos e procedimentos administrativos ambientais absolutamente 

necessários para evitar a paralisação de atividades de interesse público inadiáveis, bem como 

ser acompanhada da adoção de medidas de garantia mínima de participação presencial segura 

para a população digitalmente excluída. 

11. Em razão da excepcionalidade do momento de pandemia (Sars-Cov-2), que impõe 

distanciamento social restritivo da participação pessoal em audiência pública, bem como 

considerando que a exclusão digital alcança cerca de 25% da população (IBGE), as audiências 

públicas em plataforma virtual deverão ficar restritas a casos de urgência, ampliando-se 

paulatinamente para outros casos, na medida em que expandidos o acesso à internet e a 

facilidade da população em operar aplicativos próprios e, ainda assim, combinadas com os 

meios presenciais de participação. 
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12. O princípio de participação popular em matéria ambiental, incorporado na Declaração do 

Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92) e disciplinado nas Resoluções CONAMA 

nºs 1/86, 9/87 e 237/97 e na Deliberação CONSEMA Normativa nº 1/2011, no tocante às 

audiências públicas, impõe, além da realização do evento de forma parcialmente presencial, 

caso também adotado o sistema virtual, haja prévia e efetiva publicidade dos documentos e 

estudos necessários para a adequada compreensão das questões ambientais a serem expostas 

à participação e debates públicos, visando efetivar os princípios da participação democrática e 

do controle social do planejamento, das decisões e atos administrativos. 

13. Deverão ser observadas todas as disposições constantes da Deliberação CONSEMA 

Normativa nº 01/11 quanto à solicitação, à convocação e à realização das audiências públicas, 

com as seguintes adaptações: 

i) Para fins do art. 6º, os membros da mesa diretora deverão estar com suas câmeras ligadas e 

devidamente identificados para o público em geral - pelo nome e instituição ou entidade que 

representam - , ao passo que os demais deverão desligar suas câmeras e áudio, acionando-os 

tão somente quando do uso da palavra, nos termos do inc. II deste dispositivo, momento em 

que deverão se identificar; 
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ii) Para os fins do art. 12, ao longo de toda a audiência pública, uma via digital do estudo técnico 

deverá estar disponível para consulta, preferencialmente por meio da mesma ferramenta 

utilizada para a realização do ato ou, não sendo possível, no site do responsável pelo assunto 

em discussão. Também deverá ser disponibilizada uma via impressa do estudo em local físico 

pelo responsável pelo assunto em discussão no(s) Município(s) que sofrer(em) o impacto direto 

do empreendimento, plano, programa, projeto ou atividade a ser implantada, o qual também 

deverá servir de apoio aos interessados que não tenham estrutura ou equipamentos adequados 

para o acompanhamento do ato de forma virtual, ou que não tenham conhecimento de como 

operá-los; 

iii) Para os fins do art. 13, o responsável pelo empreendimento deverá providenciar local físico 

no(s) Município(s) que sofrer(em) o impacto direto do empreendimento, plano, programa, 

projeto ou atividade a ser implantada, e atentar para as seguintes medidas mínimas: a) 

atendimento ao “Plano São Paulo estratégico do Governo do Estado de São Paulo para vencer 

a COVID-19” no que concerne ao número máximo de pessoas reunidas; (b) fácil acesso e boa 

ventilação natural; (c) disposição de assentos distantes pelo menos um metro entre si, salvo se 

as autoridades sanitárias determinarem distanciamento mínimo maior; (d) bom sinal de 

internet e profissionais da área de tecnologia da informação para orientação e apoio, de modo 
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a prestar auxílio aos interessados que não tenham estrutura ou equipamentos adequados para 

o acompanhamento do ato de forma virtual, ou que não tenham conhecimento de como operá-

los; (e) disponibilização de material adequado para higienização pessoal (álcool gel 70%); (f) 

controle de temperatura na entrada; (g) controle do uso obrigatório de máscaras por todos os 

participantes do ato presencial; 

iv) não sendo possível atender às restrições estabelecidas no Plano São Paulo para a realização 

segura do ato presencial, a audiência pública exclusivamente virtual não deverá ser realizada, 

sob pena de comprometimento ao princípio da participação popular, notadamente pelo risco 

de exclusão de considerável parcela da população; 

v) Para os fins do art. 19, as inscrições deverão ser realizadas por meio de chat disponível na 

ferramenta utilizada para a realização do ato e serão recebidas a partir do momento em que o 

presidente da mesa anunciar o início da audiência pública virtual; 

vi) Durante as audiências virtuais, devem ser garantidos os registros ao público participante de 

todos os questionamentos efetuados, bem como as respectivas respostas, ainda que estas 

sejam efetuadas posteriormente por questões de tempo ou dificuldades de respostas imediatas. 
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Enunciados conjuntos 

 

Comitês Temáticos de Meio Ambiente e Saúde Pública 

Resíduos Sólidos de Saúde 

1. Os resíduos provenientes das atividades assistenciais a pacientes suspeitos ou confirmados 

quanto à infecção COVID-19 são classificados, segundo a RDC 222/2018 e Resolução CONAMA 

358, como resíduo de serviço de saúde do Grupo A (subgrupo A1) de risco biológico, com 

presença de agentes biológicos, que, por suas características, podem apresentar risco de 

infecção, classificada com risco 3, ou seja, com alto risco de transmissão individual e moderado 

risco para a comunidade.  

2. As unidades de saúde públicas geridas pelo Poder Público Municipal (Hospitais, Hospitais de 

Campanha, Prontos Socorros, UBS(s), UPA(S), Clínicas e similares) e incumbidas de assistência 

à saúde de pessoas suspeitas ou confirmadas quanto à infecção COVID-19, inclusive eventuais 

Hospitais de Campanha em funcionamento, com base na RDC nº 222/2018, na Resolução 

Conama nº 358/2005, na NT Anvisa nº 04/2020 e no Comunicado CVS-SAMA nº 7/2020, devem 
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intensificar as medidas de boas práticas de gerenciamento de resíduos sólidos de serviço de 

saúde no que se refere a segregação, acondicionamento, identificação, coleta e transporte 

interno, armazenamento interno temporário e externo, coleta e transporte externo e 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos de serviço de saúde provenientes do 

atendimento de casos de COVID-19, sem prejuízo das ações envolvendo os demais resíduos de 

saúde provenientes de outros atendimentos. 

3. As unidades de saúde privadas (Hospitais Particulares e Similares) e demais unidades de 

saúde pública estaduais ou federais eventualmente em funcionamento no território do 

Município, que estejam dando assistência à saúde de pessoas suspeitas ou confirmadas quanto 

à infecção COVID-19, com base na RDC nº 222/2018, na Resolução Conama nº 358/2005, na 

NT Anvisa nº 04/2020 e no Comunicado CVS-SAMA nº 7/2020, devem ser submetidas mais 

intensamente às fiscalizações municipais sobre as medidas de boas práticas de gerenciamento 

de resíduos sólidos de serviço de saúde, no que se refere a segregação, acondicionamento, 

identificação, coleta e transporte interno, armazenamento interno temporário e externo, 

coleta e transporte externo e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos de 

serviço de saúde provenientes do atendimento de casos de COVID-19, sem prejuízo das ações 

envolvendo os demais resíduos de saúde provenientes de outros atendimentos. 
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4. O Município deve dispor de plano de gerenciamento de resíduos de saúde, com todas as 

necessárias adequações ou aditamentos, visando a uma gestão eficiente e segura dos resíduos 

sólidos de saúde para enfrentamento, também, do período de pandemia da COVID-19. 

5. Na hipótese de eventual aumento da geração, coleta e transporte de resíduos sólidos de 

saúde decorrente do atendimento a pacientes com COVID-19 (e não só de resíduos de saúde 

propriamente ditos, como também máscaras, aventais, lenços, toalhas, utensílios de 

alimentação descartáveis e EPIs após contato direto com pacientes em isolamento por COVID-

19), pode despontar necessária a adoção de medidas preventivas ou corretivas administrativas 

contratuais, para que o serviço público de coleta, transporte e disposição final não seja 

suspenso ou interrompido enquanto perdurar a Pandemia COVID-19.  

6. A Vigilância Sanitária Municipal, no tocante às unidades de saúde públicas e privadas 

(Hospitais, Hospitais de Campanha, Prontos Socorros, UBS(s), UPA(S), Clínicas e similares), em 

atividade no Município incumbidas de assistência à saúde de pessoas suspeitas ou confirmadas 

pela COVID-19, deve:  

a) intensificar a fiscalização sobre o cumprimento das medidas de boas práticas de 

gerenciamento de resíduos sólidos de serviço de saúde relativas à segregação, ao 
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acondicionamento, à identificação, à coleta e ao transporte interno, ao armazenamento 

interno temporário e externo, à coleta e ao transporte externo e à destinação final 

ambientalmente indicada dos resíduos de serviço de saúde (não só os resíduos de saúde 

propriamente ditos, como também máscaras, aventais, lenços, toalhas, utensílios de 

alimentação descartáveis e EPIs após contato direto com pacientes em isolamento por COVID-

19) gerados no atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados de casos de COVID-19, sem 

prejuízo dos demais RSS gerados de outros atendimentos de saúde humana nestes locais;  

b) conferir os respectivos planos de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde de cada 

unidade fiscalizada e o volume de geração de RSS, desde janeiro de 2020 até a data da 

fiscalização, visando à constatação de aumento do volume e correta gestão;  

c) apresentar relatório circunstanciado das atividades de fiscalização dos itens “a” e “b” de cada 

unidade visitada e das eventuais medidas administrativas tomadas em face de infrações 

constatadas (RDC 222/2018, Resolução Conama 358/2005, NT Anvisa 04/2020 e Comunicado 

CVS-SAMA n. 7/2020). 
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Comitês Temáticos de Consumidor, Saúde Pública e Habitação 

Transporte Público 

1. O transporte público urbano é serviço essencial e, neste momento, é necessária a 

manutenção de sua regular prestação, sem prejuízo do distanciamento social. 

2. Os prestadores de serviço de transporte público coletivo (Poder Público e concessionárias) 

devem adotar providências efetivas para que, nos terminais e pontos de ônibus e nas estações 

de trem e metrô, seja mantido o distanciamento social entre os usuários, sugerindo-se a 

observância do Parecer Técnico do CAEX nº0828894 em conformidade com as peculiaridades 

do transporte público no município. 

3. Os prestadores de serviço de transporte público coletivo (Poder Público e concessionárias) 

devem realizar campanhas de conscientização que orientem as pessoas sobre a necessidade 

de manutenção do distanciamento social e do uso obrigatório de máscaras de proteção. 

4. Os prestadores de serviço de transporte público coletivo (Poder Público e concessionárias) 

devem realizar campanhas para que as pessoas sintomáticas ou com imunidade reduzida 
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evitem o uso do transporte coletivo e devem lhes oferecer formas alternativas adequadas de 

transporte. 

5. Os ônibus e vagões de trem e metrô devem ser higienizados e desinfectados a cada viagem. 

6. Água e sabão devem ser disponibilizados nos sanitários dos terminais e estações de 

transporte público. 

7. Álcool em gel deve ser disponibilizado nos terminais e estações de ônibus, trem e metrô e 

no interior dos ônibus. 

8. É recomendável a realização de campanhas publicitárias que estimulem o uso de meios 

alternativos de pagamento (como cartões e bilhetes), de maneira a reduzir o uso do dinheiro. 

9. Deve ser privilegiada a ventilação natural dos veículos, mantendo-se as janelas abertas. 

10. É obrigatório o uso de máscara de proteção facial por consumidores, motoristas e 

colaboradores nos terminais de ônibus, nas estações de trem e metrô e no interior dos ônibus, 

vagões, táxis e carros de transporte por aplicativo. Os prestadores dos serviços devem impedir 
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a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara de proteção facial 

(Lei Federal nº13.979/20 e Decreto Estadual nº64.959/20). 

11. A redução da frota de ônibus, trem e metrô é medida excepcional, que deve ser precedida 

de minucioso estudo técnico, orientada por profissional da saúde, autorizada pelo poder 

concedente, antecedida e acompanhada de ampla e efetiva divulgação das recomendações de 

distanciamento social e de isolamento, assim como das medidas de higiene e proteção.  

Na hipótese de redução da frota, o Conselho de Usuários do Transporte deve ser ouvido e os 

usuários devem ser informados previamente sobre os novos horários.   

12. O Poder concedente deve exigir e fiscalizar o cumprimento das medidas de segurança, 

proteção e distanciamento social. 

13. É recomendável a manutenção de diálogo do Ministério Público com o Poder concedente, 

com a concessionária do serviço de transporte público coletivo e com o Conselho Municipal de 

Usuários do serviço de transporte, a fim de verificar a possibilidade de implantação consensual 

de medidas que contribuam para a preservação da vida e da saúde das pessoas e para evitar a 

disseminação do coronavírus. 
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Comitês Temáticos de Violência Doméstica; Infância Protetiva; Pessoa com Deficiência; Idoso e 

Inclusão Social 

Rede de atenção às mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência 
em situação de violência  

1. A rede de atenção às mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com 

deficiência física ou intelectual em situação de violência em situação de violência é essencial e 

não pode haver suspensão das atividades durante o estado de emergência, priorizando-se o 

atendimento presencial (arts. 3º e par. 7º, C, Lei nº 13.979/20, aletrado pela 14.022/20).  

 

Atendimento presencial obrigatório  

2. O atendimento presencial pela rede de atendimento e enfrentamento é obrigatório, mesmo 

diante de restrições sanitárias, para situações que envolvam os ilícitos elencados no par. 2º, 

incisos I a IV, do art. 3º da Lei nº 14.022/20.  

 

Medidas Protetivas de Urgência: requerimento e elementos de convicção  

3. O requerimento de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha e aquelas previstas 

nas Leis 10.741/03 e 13.431/17 pode ser feito on-line, em momento anterior ao registro do 
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Boletim de Ocorrência, tendo por base elementos de convicção que não exijam 

necessariamente a presença física da vítima (art. 4º, par. 2 º e 3º, da Lei nº 14.022/20), com 

interpretação extensiva para abranger as Leis 10.741/03 e 13.431/17 por se tratar de normas 

procedimentais protetivas e por força do art. 7º da mesma lei e artigo 3º do CPP.  

Prioridade para exame de corpo de delito  

4. Há prioridade para realização do exame de corpo de delito no caso de violência de gênero 

contra mulheres e de violência contra criança, adolescente, pessoa idosa ou pessoa com 

deficiência  física ou intelectual e, na hipótese de restrição à circulação de pessoas, o exame de 

crimes de natureza sexual poderá ser feito no local em que se encontrar a vítima por equipes 

móveis, que devem ser disponibilizadas pelos órgãos de segurança (art. 3º, par. 4º, da Lei nº 

14.022/20).  
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Comitês Temáticos de Infância Protetiva; Adolescente em Conflito com a Lei; Inclusão Social e 

Pessoa com Deficiência 

1. Considerando a maior necessidade neste momento de pandemia de que sejam produzidas 

informações sistematizadas e que permitam a análise das situações de risco e de 

vulnerabilidade que incidem sobre famílias e indivíduos de um determinado território, visando 

à tomada das medidas cabíveis de acordo com a realidade de cada território, deve-se assegurar 

que os municípios implementem ou cumpram a Vigilância Socioassistencial, diretamente 

vinculada aos órgãos gestores da Política de Assistência Social, e devidamente articulada com 

os demais setores e saberes responsáveis por políticas públicas correlatas, como, por exemplo, 

os indicadores epidemiológicos no contexto de pandemia. 
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DOE 01/09/2020 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 329/2020-PGJ, DE 31 DE AGOSTO DE 2020 

 Apresenta os enunciados de entendimento dos 
Comitês Temáticos do Gabinete do COVID-19. 

 

 

 

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA e o GABINETE DO COVID-19 apresentam enunciados de entendimento, 

elaborados pelo Comitê Temático de Saúde Pública, do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à pandemia do 

COVID-19: 

 

 

Enunciados 
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Comitê Temático de Saúde Pública 

Políticas de Saúde Básica 

31. A pandemia de COVID -19 impõe um olhar de valorização do sistema de saúde pública em 

todo mundo. No Brasil, a pandemia revelou a potência do SUS e a necessidade de sua 

valorização em todos os seus níveis de complexidade, da saúde básica à alta complexidade.  

32. Este é momento oportuno de sensibilização e compreensão da importância da rede de 

atenção primária de saúde e de seus princípios pelos membros do Ministério Público e pela 

sociedade em geral.  

33. A estrutura humana das equipes de saúde da família, dos NASFs e das Unidades Básicas 

de Saúde deverá atender aos parâmetros dispostos na Portaria n° 2436/2017 do Ministério da 

Saúde.  

34. A rede básica de saúde deverá propiciar o acompanhamento sem interrupção dos 

pacientes crônicos, para evitar a agudização de seus problemas e a consequente exposição a 

maior risco da forma grave da COVID -19. 
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35. A rede básica de saúde deverá acompanhar pacientes que se curaram depois de 

desenvolver a forma grave da COVID 19, de modo a observar e minimizar eventuais efeitos 

deletérios da doença. 

36. A rede básica de saúde deverá contar com eficiente rastreamento de contágio dentro do 

contexto de uma testagem estratégica e bem planejada pelo Poder Público, inclusive para fins 

de isolamento domiciliar. 

37. A rede básica de saúde deverá garantir a atuação integrada com a vigilância 

epidemiológica, com a rede de saúde mental e com a rede de assistência social (SUAS), pois as 

políticas sanitárias, no contexto de desigualdade que marca o nosso país, só serão eficientes se 

acompanhadas de políticas sociais, em especial aquelas voltadas à garantia do mínimo 

existencial. 

38. A capilaridade da rede básica deve ter como escopo não apenas o acesso de todos aos 

cuidados médicos necessários, mas também à informação qualificada sobre os riscos da COVID-

19 e as formas de prevenção. Tal objetivo é alcançado com a atuação eficiente de agentes 

comunitários de saúde, para os quais deverão ser providenciados os EPIs e as demais condições 

necessárias ao regular exercício de seu trabalho. 
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39. A atuação dos agentes comunitários de saúde no sentido de qualificar o acesso à 

informação tem como escopo, dentre outros, impedir o descumprimento da política sanitária 

e, desta forma, facilitar a atuação fiscalizatória de órgãos sanitários e policiais, que exercem 

competências típicas do poder de polícia. 

40. A continuidade dos atendimentos eletivos deverá ser garantida, por meio do agendamento 

de consultas, do encaminhamento aos ambulatórios e do acolhimento da demanda espontânea 

de todos os casos, e não apenas daqueles em que haja suspeita de COVID. Quando a estrutura 

e as peculiaridades do atendimento permitirem, podem ser utilizados o teleatendimento e 

outras formas de acompanhamento à distância, observadas todas as normativas provenientes 

dos órgãos de classe. 

 

Respiradores 

41. O avanço da pandemia impõe aos gestores de saúde o aumento da disponibilidade de 

respiradores nos equipamentos de saúde, acoplados ou não a leitos de UTI, em razão da suma 

importância no tratamento de casos graves de coronavírus, para garantir a resolubilidade do 
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caso médico concreto. 
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DOE 23/09/2020 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 387/2020-PGJ, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020 

 

 Apresenta os enunciados de entendimento dos 
Comitês Temáticos do Gabinete do COVID-19, 
retificados em sua numeração. 

 
 
 

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA e o GABINETE DO COVID-19 apresentam enunciados de entendimento, 

anteriormente publicados, retificados quanto à sua enumeração, do Comitê Temático da Transparência, 

do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à pandemia do COVID-19: 

 

Enunciados 

Comitê Temático da Transparência 

Organizações Sociais de Saúde 
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9. As Organizações Sociais de Saúde, que celebrarem contratos de gestão para o enfrentamento 

da pandemia decorrente do novo coronavírus, devem conceder publicidade a todas as 

contratações e/ou aquisições realizadas.  

Para tanto, devem disponibilizar, em portal de transparência na rede mundial de computadores 

(internet) e nos moldes previstos pelo § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à 

Informação), as seguintes informações: a) o nome do contratado; b) o número de sua inscrição 

na Receita Federal do Brasil ou documento equivalente no exterior; c) o prazo contratual; d) o 

valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição (art. 4º, § 2º, da Lei Federal nº 

13.979/2020). 

10. As Organizações Sociais de Saúde, durante o enfrentamento da pandemia decorrente do 

novo coronavírus, devem: a) continuar a cumprir as obrigações relacionadas à prestação de 

contas dos recursos repassados em razão de todos os contratos de gestão celebrados; b) 

abster-se de suspender a elaboração dos respectivos relatórios de metas e atividades 

desenvolvidas; c) aplicar, integralmente, nas despesas realizadas para o enfrentamento da 

pandemia decorrente do novo coronavírus (Lei Federal nº 13.979/2020); d) conceder 

publicidade aos itens descritos pelo Decreto Estadual n° 64.056/2018; e) realizar a alimentação 

atualizada do sistema AUDESP do TCE/SP, bem como de outros sistemas similares que 
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permitam o acompanhamento das suas atividades, notadamente o sítio “SP CONTRA O NOVO 

CORONAVÍRUS - Transparência” do Estado de São Paulo. 

11. Na hipótese de aquisição de itens ou contratações realizadas com empresas estrangeiras, 

as Organizações Sociais de Saúde devem providenciar a substituição dos documentos referidos 

pelo Decreto Estadual nº 64.056/2018 por documentos análogos, tais como recibos, 

transferências bancárias ou declarações, especificando-se, em qualquer caso, os valores e os 

objetos da aquisição ou contratação.  
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DOE 17/12/2020 

 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 597/2020-PGJ, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 

 Apresenta os enunciados de entendimento dos 
Comitês Temáticos do Gabinete do COVID-19, 
retificados em sua numeração. 

 
 
 

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA e o GABINETE DO COVID-19 apresentam enunciados de entendimento, 

elaborados pelo Comitê Temático do Idoso, do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à pandemia do 

COVID-19: 
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Enunciados 

Comitê Temático do Idoso 

Festividades de final de ano e idosos acolhidos em ILPIs 

 

1. Considerando a proximidade das festas de fim de ano e o atual estágio da pandemia do 

COVID-19, é recomendável seja mantida a suspensão das visitas presenciais aos idosos 

acolhidos em ILPIs. A realização de contatos presenciais deve ser excepcional e observar os 

protocolos oficiais e de entidades privadas com bases científicas. 

 

2. Considerando a duração prolongada das suspensões das visitas presenciais, é 

recomendável o aumento da frequência e duração das visitas virtuais aos idosos acolhidos em 

ILPIs.  
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3. A retomada segura das visitas presenciais aos idosos acolhidos nas ILPIs deve ser ajustada 

de forma local ou regional e com a participação das próprias entidades e dos órgãos públicos 

envolvidos, preservando e privilegiando os interesses dos idosos abrigados.  

 

4. Na hipótese de idosos e seus familiares manifestarem o desejo de passar as festas de fim 

de ano em família, com retorno em janeiro, os ajustes devem ser individualizados e considerar 

se a entidade possui condições de realizar o isolamento do idoso, após o seu retorno, para a 

proteção dos demais acolhidos e colaboradores das ILPIs. Admitido o afastamento temporário 

seguro do idoso da ILPI, é recomendável a subscrição de um termo de responsabilidade pelo 

idoso ou seus familiares, para assunção do compromisso de adotar medidas sanitárias 

complementares.   

 

5. A admissão de novos idosos em ILPIs, durante as festividades de final de ano, assim como 

o retorno dos idosos que saíram temporariamente para visitas familiares, deverão ser 

realizados com o protocolo de isolamento por 14 dias e mediante prévio teste de PCR. Todavia, 

não é recomendável a admissão de novos abrigamentos de idosos, em caráter temporário, 

neste período de festividades. 

 

https://mpspbr.sharepoint.com/:w:/r/sites/caotutelacoletiva/Shared%20Documents/Idoso/Outros/Sugest%C3%A3o%20de%20termo%20de%20acordo%20de%20corresponsabilidade%20nas%20visitas%20(Frente%20Nacional%20de%20Fortalecimento%20%C3%A0%20ILPI)%20(2).doc?d=w9868c2621fb0407c9ad702b6f88d87de&csf=1&web=1&e=q6bjDx
https://mpspbr.sharepoint.com/:w:/r/sites/caotutelacoletiva/Shared%20Documents/Idoso/Outros/Sugest%C3%A3o%20de%20termo%20de%20acordo%20de%20corresponsabilidade%20nas%20visitas%20(Frente%20Nacional%20de%20Fortalecimento%20%C3%A0%20ILPI)%20(2).doc?d=w9868c2621fb0407c9ad702b6f88d87de&csf=1&web=1&e=q6bjDx
https://mpspbr.sharepoint.com/:w:/r/sites/caotutelacoletiva/Shared%20Documents/Idoso/Outros/Sugest%C3%A3o%20de%20termo%20de%20acordo%20de%20corresponsabilidade%20nas%20visitas%20(Frente%20Nacional%20de%20Fortalecimento%20%C3%A0%20ILPI)%20(2).doc?d=w9868c2621fb0407c9ad702b6f88d87de&csf=1&web=1&e=q6bjDx
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6. É importante que todos os responsáveis por ILPIs e por idosos mantenham-se 

permanentemente informados sobre a evolução da pandemia, para a melhor decisão sobre a 

possibilidade da realização das visitas presenciais.  
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DOE 27/02/2020 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 122/2021-PGJ, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020 

 Apresenta os enunciados de entendimento dos 
Comitês Temáticos do Gabinete do COVID-19. 

 
 
 

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA e o GABINETE DO COVID-19 apresentam enunciados de entendimento, 

elaborados pelo Comitê Temático de Educação, do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à pandemia do 

COVID-19: 

 

Enunciados 

Comitê Temático de Educação 

Retorno às aulas presenciais 

17. Compete aos Municípios a adoção de medidas sanitárias suplementares àquelas fixadas 

pela União e pelo Estado, sempre mais restritivas, quando identificados riscos locais à saúde 
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pública, em razão da pandemia de COVID-19.  

Considerando a gravidade do momento e as taxas elevadas de transmissão, internações e 

óbitos, bem como o surgimento de variantes especialmente contagiosas do Coronavírus, cabe 

ao Ministério Público verificar as condições epidemiológicas em cada Município, as condições 

estruturais e de conservação das escolas, a oferta de equipamentos de proteção individual e 

de capacitação dos trabalhadores da educação e os esclarecimentos às comunidades escolares 

para cumprimento dos protocolos de biossegurança, para assegurar que a retomada de 

atividades escolares presenciais não represente riscos adicionais à saúde e à vida de 

estudantes, trabalhadores e familiares ou, ainda, riscos de agravamento da própria pandemia 

em âmbito local e/ou regional. 

18. Caso as condições locais não indiquem ser prudente a retomada de atividades escolares 

presenciais, em razão das condições epidemiológicas, ou do não cumprimento dos protocolos 

sanitários nas escolas, cabe ao Ministério Público adotar medidas extrajudiciais e, se o caso, 

judiciais, para obrigar os gestores a providenciarem a execução das melhorias necessárias nos 

prédios escolares, a aquisição e a oferta de equipamentos de proteção individual e dos insumos 

de higiene e sanitização e a capacitação das equipes escolares e orientação da comunidade 
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escolas, de modo a promover a retomada das atividades presenciais com a maior brevidade 

possível, ou seja, quando melhorarem as condições epidemiológicas. 

19. Caso o Município decida não autorizar a retomada das aulas presenciais, em razão das 

condições epidemiológicas locais, compete ao Ministério Público adotar providências a fim de 

assegurar aos estudantes dos sistemas estadual e municipal de ensino do território as 

condições para acompanhamento das atividades realizadas de forma não presencial. 

20. Caso o Município decida pela retomada das aulas presenciais, nos termos do Decreto n° 

65.384/2020, cabe ao membro do Ministério Público verificar 

 se o sistema municipal de educação tem controle próprio de informação  e monitoramento ou 

se aderiu ao Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para COVID-19, bem como 

se possui protocolos e estrutura para o encaminhamento dos casos confirmados da doença nas 

comunidades escolares, incluindo medidas rápidas de isolamento, testagem e rastreabilidade 

dos contatantes, dentre outras.  

 

Vacinação 
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21. Considerando o disposto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 

COVID-19 (https://www.gov.br/saude/pt-

br/media/pdf/2021/janeiro/29/PlanoVacinaoCovid_ed4_15fev21_cgpni_18h05.pdf) e no 

Documento Técnico da Campanha de Vacinação Contra a COVID-19 do Estado de São Paulo 

(http://www.crosp.org.br/uploads/arquivo/487494d8152458469ab8809620e7e2a7.pdf), 

cabe ao Ministério Público, no âmbito do Direito à Educação, fiscalizar o respeito a tais 

normativas e adotar as providências para, ao menos, garantir a ordem de prioridade 

estabelecida para os trabalhadores da educação.  

Nos Municípios em que haja doses suficientes de vacina, deve o Ministério Público pleitear 

célere imunização dos trabalhadores da educação, nos termos dos citados planos, evitando-se, 

sobretudo, que sejam preteridos na ordem de prioridades.   

 

 

Educação de Jovens e Adultos 

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/29/PlanoVacinaoCovid_ed4_15fev21_cgpni_18h05.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/29/PlanoVacinaoCovid_ed4_15fev21_cgpni_18h05.pdf
http://www.crosp.org.br/uploads/arquivo/487494d8152458469ab8809620e7e2a7.pdf
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22. A Educação de Jovens e Adultos segue as regras gerais do Decreto n° 65.384/2020 e da 

Deliberação n° 196/2020 do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, cabendo ao 

Ministério Público zelar pela qualidade do ensino híbrido e pela facultatividade de frequência 

dos alunos considerados grupos de risco para agravos da COVID-19, assim como para garantir 

os recursos necessários aos estudantes que permaneçam em modalidade não presencial. 
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DOE 16/03/2020 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 152/2020-PGJ, DE 15 DE MARÇO DE 2021 

 Apresenta os enunciados de entendimento dos 
Comitês Temáticos do Gabinete do COVID-19, 
retificados em sua numeração. 

 
 
 

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA e o GABINETE DO COVID-19 apresentam enunciados de entendimento 

conjuntos, elaborados pelos Comitês Temáticos da Infância Protetiva e da Educação, bem como 

enunciados republicados por necessidade de retificação, do Comitê da Infância e Juventude, do Grupo de 

Trabalho de Enfrentamento à pandemia do COVID-19: 
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Enunciados conjuntos 

Comitês Temáticos da Infância Protetiva e da Educação 

Retomada das atividades econômicas com manutenção da suspensão escolar 

1. Considerando o significativo aumento de violência doméstica e familiar durante a pandemia, 

incumbe ao Promotor de Justiça fomentar a articulação intersetorial da rede, para ações 

coordenadas e efetivas voltadas à acolhida de relatos espontâneos de violência feitos por 

crianças e adolescentes, no retorno às aulas presenciais, bem como para a construção de fluxos 

de trabalho e protocolos de encaminhamentos intersetoriais junto à rede protetiva. 
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Enunciados retificados 

Comitê Temático da Infância e Juventude 

Acolhimento institucional 

No atual contexto de pandemia, os serviços de acolhimento institucional vivenciam inúmeras 

dificuldades relacionadas à saúde dos acolhidos e educadores e às mudanças na dinâmica 

cotidiana do serviço. A inviabilidade de exercer de forma presencial o direito à convivência 

familiar e comunitária, a impossibilidade de saídas do serviço para a escola e outros 

compromissos sociais e a suspensão das atividades complementares podem afetar a saúde 

mental dos acolhidos e dos servidores, provocando desgastes e eventuais conflitos e 

impactando negativamente na sua qualidade de vida. Para assegurar os direitos das crianças e 

adolescentes neste contexto, as seguintes ações são necessárias: 

12. fomentar a manutenção ou estabelecimento, pela rede protetiva, de fluxos de discussão 

intersetorial pré-acolhimento; 

13. (revogado) 
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14. cobrar da pasta da saúde a supervisão e o suporte de saúde física e mental aos Serviços de 

Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICAs, garantindo permanente 

orientação, acompanhamento, atendimentos e encaminhamentos necessários, em apoio aos 

acolhidos e educadores; 

15. fiscalizar a garantia da convivência familiar e comunitária dos acolhidos, inclusive de 

maneira presencial, fomentando sejam estabelecidos protocolos sanitários com apoio da 

política de saúde para a fruição desse direito com segurança.  
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DOE 24/03/2020 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
AVISO Nº 178/2021-PGJ, DE 23 DE MARÇO DE 2021 

 Apresenta os enunciados de entendimento dos 
Comitês Temáticos do Gabinete do COVID-19. 

 
 
 

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA e o GABINETE DO COVID-19 apresentam enunciados de entendimento, 

elaborados pelo Comitê Temático do Meio Ambiente, do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à pandemia 

do COVID-19: 

 

Enunciados 

Comitê Temático do Meio Ambiente 

14. As decisões administrativas relacionadas à proteção à vida, à saúde e ao meio ambiente 

devem observar, obrigatoriamente, padrões, evidências, normas e critérios técnico-científicos, 
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tal como estabelecidos por organizações e entidades reconhecidas internacional e 

nacionalmente, e em observância aos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 

Precedentes do STF: ADI 6.421 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21,05.2020; ADI 4066, Rel. 

Min. Rosa Weber, j. 24.08.2017; e RE 627189, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.06.2016.  

 

15. A desconsideração de tais critérios por opiniões técnicas de outras naturezas constitui 

indício de erro grosseiro e de culpa grave e torna a autoridade corresponsável pelos danos 

decorrentes da decisão, por faltar com o dever de diligência imprescindível a lidar com bens de 

tamanha relevância. Isso porque o dever de diligência e de cuidado da autoridade é 

proporcional à relevância dos bens em disputa e à gravidade da situação que lhe é dada 

enfrentar. 

 

16. Portanto, a evidência jurídica e técnico-científica de que o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida - fato incontroverso e reafirmado pela atual 

pandemia da COVID 19 -, veda que o Poder Público, que possui o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225, da CF), instale processos de 

desconstrução e retrocessos administrativos e/ou legislativos em relação ao sistema de 

proteção ambiental. 



 

 


