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INTRODUÇÃO
Considerando a pandemia pelo novo Coronavírus (COVID-19) caracterizada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma situação de emergência de saúde pública
de importância internacional, o mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto
no Regulamento Sanitário Internacional e a indispensabilidade de se controlar a
disseminação da doença através de isolamento social, medida mais eficiente para a
mitigação da doença, e, contrapondo ao isolamento social, o aumento significativo de
situações de desproteção social em que se encontram parte da população do município, a
Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), através deste documento
denominado de “Protocolo Municipal de Medidas Mitigadoras ao Contágio e Impactos pela
COVID-19” vem estabelecer as diretrizes para o funcionamento das unidades.
Este protocolo se aplica às unidades públicas e privadas, setores do órgão gestor e órgãos
de controle social vinculados à SASDH no período de pandemia pelo Coronavírus (COVID19), incluindo seus funcionários/as, usuários/as e fornecedores. O protocolo sistematiza,
compila e especifica o uso em âmbito municipal de informações e orientações contidas em
diversos documentos publicados em âmbito Nacional, sendo imprescindível, no entanto,
diante do cenário instalado, o aprofundamento e atualização constante de cada
área/unidade dentro das bibliografias específicas e inclusive que venham a ser publicadas
posteriormente, de forma a compor a melhoria constante na atuação profissional, sem
perder de vista as diretrizes estabelecidas para o melhor atendimento à população e a
proteção de todos os/as envolvidos/as.
Está organizado em duas partes. A primeira trata das “Diretrizes de Segurança”, sendo:
“Diretrizes de Medidas de Higiene; Diretrizes de Distanciamento Social; Diretrizes de
Restrições; Diretrizes de Organização dos Ambientes; Diretrizes de Limpeza e Higienização
de Ambientes; Diretrizes de Medidas de Higiene aos Produtos Alimentícios; Diretrizes de
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); Diretrizes de Descarte e Tratamento de Lixo e
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Resíduos; Diretrizes de Monitoramento das Condições de Saúde e; Diretrizes de Comunicação
e Disseminação da Informação”. A segunda parte trata das “Diretrizes de Procedimento de
Trabalho e Funcionamento”, sendo: “Diretrizes Gerais; Diretrizes para o Atendimento e
Acompanhamento; Diretrizes para medidas de Revezamento e Teletrabalho e; Diretrizes para
o Funcionamento por Fase do Plano São Paulo”.
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1. DIRETRIZES DE SEGURANÇA
1.1. DIRETRIZES DE MEDIDAS DE HIGIENE
5

1.1.1. Orientar funcionários/as e usuários/as para que sigam a etiqueta de tosse a higiene
respiratória (cobrir tosses e espirros com lenços descartáveis, jogá-lo fora imediatamente
e higienizar as mãos em sequência).
1.1.2. Incentivar a lavagem de mãos, preferencialmente utilizando água e sabão e, na
impossibilidade, com álcool em gel 70%, antes do início do trabalho, após tossir, espirrar,
usar o banheiro, tocar em dinheiro, manusear alimentos cozidos, prontos ou in natura,
manusear lixo, manusear objetos de trabalho compartilhados, antes e após o contato com
outra pessoa e, antes e após a colocação da máscara.
1.1.3. Facilitar acesso aos locais para lavagem das mãos e sinalizar a necessidade de lavar
as mãos sempre com água e sabão líquido ou, na impossibilidade, álcool em gel 70% após
o uso do banheiro ou vestiário.
1.1.4. Manter as unhas curtas, cabelo preso e não usar adornos que possam acumular
sujeiras e microrganismos, como anéis, aliança, colares e relógio.
1.1.5. Para os/as funcionários/as de Serviços de Acolhimentos: trocar a roupa e sapatos
usados durante o trajeto até o trabalho por outros que estejam no trabalho, para uso
exclusivo no mesmo. No final do turno, retirar a roupa de uso interno na casa em local
apropriado, voltando a usar a roupa para áreas externas (o que inclui máscara).
1.1.6. Orientar os/as funcionários/as e usuários/as para que evitem o contato entre
uniformes e roupas limpos com uniformes e roupas usados, mantendo caçados longe das
peças de vestuário, evitando a contaminação cruzada.

1.1.7. Orientar os/as funcionários/as e usuários/as para que não compartilhem objetos
pessoais, tais como fones de ouvido, celulares, canetas, copos, talheres e pratos, bem como
para que realizem a higienização adequada dos mesmos. Sempre que possível, o mesmo
deverá ser aplicado para o compartilhamento de objetos de trabalho.
1.1.8. Realizar e/ou exigir a higienização de todo material utilizado pelos/as usuários/as a
cada troca de usuários/as. Os objetos fornecidos aos mesmos devem estar embalados
individualmente.
1.1.9. Orientar os/as funcionários/as e usuários/as para que evitem tocar nos próprios
olhos, boca e nariz e evitem contato físico com terceiros, tais como beijos, abraços e aperto
de mão e contato com objetos, tocar nos bancos, portas, janelas e demais partes de objetos,
ambientes e veículos.
1.1.10. Os/as funcionários/as devem comunicar claramente as diretrizes a serem seguidas
aos usuários/as.
1.1.11. Questionar, no momento da visita, sobre a condição da saúde (tosse, febre e outros
sintomas). Ao chegarem à residência a ser visitada deve-se higienizar as mãos. Evitar
contatos físicos desnecessários com os/as usuários/as, familiares e objetos da casa.
Recusar água, café e alimentos durante as visitas. Sendo possível, a visita deve ser realizada
em espaço ao ar livre (frente, lados e fundo do quintal ou terreno). O/a funcionário/a deve
procurar manter seus materiais de trabalho junto a si, sem apoiá-los em mesas e bancadas
buscando assegurar sua proteção e a dos/as usuários/as. Após retorno ao serviço é
importante a retirada e descarte correto dos EPIs. Remover os EPIs de forma a evitar a
autocontaminação com mãos ou EPIs contaminados.
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1.1.12. Ao chegar em casa: retirar os sapatos para entrar, lavar as mãos e colocar as roupas
para lavar, com água e sabão; descartar a máscara em saco plástico e colocar no lixo, se for
cirúrgica; se for máscara de tecido, lavar com água e sabão, deixar de molho em solução
feita com água sanitária diluída em água; tomar banho, se possível lavando os cabelos.
1.2. DIRETRIZES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL
1.2.1. Manter a distância mínima entre pessoas de 1,5 metro em todos os ambientes,
internos e externos, ressalvadas as exceções em razão da especificidade da atividade ou
para pessoas que dependam de acompanhamento ou cuidados especiais, tais como crianças
de até 12 anos, pessoas idosas e pessoas com deficiência.
1.2.2. Cumprir o distanciamento de 1,5 metro durante a formação de filas.
1.2.3. Dentro da cozinha, a distância mínima segura entre as pessoas pode ser reduzida para
um metro, desde que todos estejam fazendo uso de máscara e luvas.
1.2.4. Ao receber mercadorias de fornecedores observar o distanciamento mínimo entre
o/a funcionário/a interno e a pessoa externa, e após o recebimento das mercadorias,
higienizar as mãos com água e sabão ou, na impossibilidade, com álcool em gel 70%.
1.2.5. Garantir que o fornecedor respeite a distância mínima segura do estabelecimento,
evitando contágios e contaminações, e reforçar ações que promovam menor fluxo de
pessoas no processo de armazenagem e recebimento de mercadorias, evitando
aglomerações.
1.2.6. O serviço de acolhimento representa a casa, o local de residência da pessoa acolhida
e por vezes o grupo ‘familiar’ e de convivência. Por isso, não há motivos para isolamento
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total dos residentes, impedindo que ocorra interação entre eles, a convivência deve ser
pensada considerando os cuidados sanitários necessários.
1.2.7. Em caso de uso de transporte coletivo, buscar horários de menor pico, fazer uso de
máscaras durante todo o trajeto, higienizar as mãos com álcool em gel 70% ou outro
produto adequado e evitar aglomerações e filas, no embarque ou desembarque de
passageiros. Sempre que possível, abrir as janelas e procurar manter distância de outros
passageiros.
1.3. DIRETRIZES DE RESTRIÇÕES
1.3.1. Evitar a circulação de funcionários/as nas áreas comuns das unidades e fora de seus
ambientes específicos de trabalho, restringindo aglomerações e definindo controle de
acesso em espaços comuns.
1.3.2. Controlar o fluxo de entrada e saída nos espaços das unidades pelos/as
funcionários/as, usuários/as e fornecedores.
1.3.3. Reduzir e controlar rigorosamente o acesso de pessoas às áreas de produção e
manipulação de alimentos.
1.3.4. Limitar o número de pessoas em cada ambiente da unidade, considerando o
distanciamento necessário e a capacidade do espaço.
1.3.5. Organizar escalas para horários de almoço, jantar, cafés e lanches para evitar
aglomerações.
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1.3.6. Escalonar a saída das pessoas, a fim de evitar aglomerações em escadas, portas e
corredores. A saída deverá se iniciar pelas pessoas mais próximas à saída, terminando pelas
mais distantes, evitando assim o cruzamento entre pessoas.
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1.3.7. Adotar procedimentos de embarque e desembarque a fim de evitar o cruzamento do
fluxo de pessoas, nos veículos.
1.3.8. Determinar um responsável por reunião para manipular os comandos de salas de
reuniões e afins, evitando o compartilhamento de objetos entre participantes.
1.4. DIRETRIZES DE ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES
1.4.1. Reorganizar o ambiente de trabalho para atendimento do distanciamento mínimo
entre pessoas, demarcando áreas que não deverão ser utilizadas, indicando visualmente a
limitação máxima de pessoas nos ambientes e garantir o distanciamento mínimo entre
os/as funcionários e usuários/as por meio da reorganização de mesas e cadeiras.
1.4.2. Os Serviços de Acolhimentos deverão distanciar ao máximo as camas e cadeiras entre
os/as usuários/as.
1.4.3. O uso de salas, de reuniões e de apoio deve ser limitado a grupos pequenos e respeitar
o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas.
1.4.4. Utilizar marcação no piso para sinalizar o distanciamento de 1,5 metro em que as
pessoas devem aguardar na fila, respeitando o distanciamento mínimo.
1.4.5. Implementar corredores de fluxo unidirecional, a fim de coordenar o fluxo das
pessoas e, quando não for possível, sinalizar os fluxos e espaços, permitindo a manutenção
da distância mínima segura entre as pessoas.

1.4.6. Brinquedos que não podem ser higienizados não devem ser utilizados, bem como os
que não propicie condições para manutenção da distância mínima segura, como
playgrounds, brinquedões, piscina de bolinhas, piscinas, brinquedotecas.
1.4.7. Remover as mobílias e os equipamentos não utilizados de forma a evitar o uso e
compartilhamento desnecessários dos mesmos.
1.4.8. Retirar ou evitar o uso de tapetes e carpetes, facilitando o processo de higienização.
Não sendo possível a retirada, reforçar a limpeza e higienização dos mesmos.
1.4.9. Utilizar barreiras físicas ou EPI específico de proteção entre pessoas, no formato de
divisórias transparentes ou protetores faciais, sempre que a distância mínima entre
pessoas não puder ser mantida.
1.4.10. Organizar ponto de descontaminação na unidade, para limpeza de bolsas e outros
objetos.
1.4.11. Dispersar funcionários/as em diferentes áreas físicas da unidade, respeitando o
distanciamento mínimo e reduzindo as chances de contágio e inviabilização da operação.
1.4.12. Manter os ambientes abertos e arejados e manter as portas e janelas abertas,
evitando o toque nas maçanetas e fechaduras.
1.4.13. Adequar a lotação dos veículos do transporte, intercalando um assento ocupado e
um livre e limitar a ocupação a quatro pessoas por veículo de 5 lugares, requerendo o uso
de máscaras dentro dos veículos.
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1.5. DIRETRIZES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES
1.5.1. Aperfeiçoar e reforçar os processos de limpeza e higienização em todos os ambientes
e equipamentos, incluindo piso, estações de trabalho, máquinas, mesas, cadeiras,
computadores, entre outros, ao início e término de cada dia e intensificar a limpeza de áreas
comuns e de grande circulação de pessoas durante o período de funcionamento.
1.5.2. Higienizar os banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura, após o fechamento
e, no mínimo, a cada três horas. Lavar com água sanitária tampa de vaso sanitário, torneiras
de banheiros, pias de banheiros, válvulas de descarga de banheiros. Após abastecer papel
higiênico, papel toalha, álcool 70 e sabonete líquido.
1.5.3. Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de
microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó. Utilizar varredura úmida que
pode ser realizada com mops ou rodo e panos de limpeza de pisos. Para a limpeza dos pisos
devem ser seguidas técnicas de varredura úmida, ensaboar, enxaguar e secar.
1.5.4. Higienizar as salas de reunião após cada utilização.
1.5.5. Diariamente, antes da abertura, todas as áreas comuns devem ser limpas e
higienizadas repetindo o procedimento a cada três horas.
1.5.6. Retirar da sala de espera todos os itens de entretenimento que podem ser
manuseados pelos/as usuários/as, como revistas ou catálogos de informações.
1.5.7. Em caso de confirmação de caso de COVID-19, isolar os ambientes em que a pessoa
infectada transitou até a sua higienização completa.
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1.5.8. Higienizar as mesas, cadeiras e demais objetos dispostos sobre a mesa a cada ciclo de
uso (troca de funcionário/a ou usuários/a).
1.5.9. Higienizar as ferramentas e equipamentos de trabalho.
1.5.10. Definir procedimentos de higienização para ferramentas e maquinários
compartilhados por funcionários/as.
1.5.11. Quando possível, evitar o uso de ar condicionado. Caso seja a única opção de
ventilação, instalar e manter filtros e dutos limpos, além de realizar a manutenção e limpeza
semanais do sistema de ar condicionado.
1.5.12. Disponibilizar kits de limpeza aos funcionários/as e orientá-los para a higienização
das superfícies e objetos de contato frequente antes e após o seu uso, tais como mesas,
computadores, volantes, etc.
1.5.13. Higienizar os veículos de transporte ao menos no início de cada turno, volante,
manopla do câmbio, cintos de segurança, botões do vidro elétrico, maçanetas e locais onde
possa haver contato com as mãos e portar kit contendo álcool gel 70%, lenço de papel para
utilização pessoal e pano para higienização do carro.
1.5.14. Manter em local visível orientações aos funcionários/as e usuários/as quanto ao uso
compartilhado de geladeiras, mesas, fogão, micro-ondas e utensílios de cozinha,
considerando normas de higiene e conservação.
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1.6. DIRETRIZES DE MEDIDAS DE HIGIENE AOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
1.6.1. Fornecer alimentos e água potável de modo individualizado. Caso a água seja
fornecida em galões, purificadores ou filtros de água, cada um deve ter seu próprio copo.
Os bebedouros de pressão de utilização comum devem ser removidos ou lacrados.
1.6.2. Crianças não devem manipular alimentos em atividades de acompanhamento.
1.6.3. Embalar os produtos em materiais próprios para alimentos, reduzindo a exposição
ao vírus e outras impurezas.
1.6.4. Retirar as embalagens secundárias e terciárias de fornecedores e realizar o descarte
adequado e higienizar os produtos antes de serem armazenados ou consumidos.
1.6.5. Todos os itens de consumo que entrarem nas unidades, especialmente nos Serviços
de Acolhimentos devem passar por processo de higienização. Alimentos perecíveis
(verduras, legumes, frutas e ovos): lavar com água e sabão ou colocar em solução de
hipoclorito de sódio. Em relação às carnes, lavar e/ou trocar a embalagem. Alimentos
industrializados embalados: lavar com água e sabão (espuma) todas as latas, frascos e
pacotes, se for possível. Na impossibilidade de lavar, limpar com álcool 70% ou com
hipoclorito de sódio.
1.6.6. Realizar a higienização de pisos, paredes e quaisquer equipamentos em contato
direto com alimentos e outros produtos.
1.6.7. Ao empilhar as caixas, evitar contato direto com o solo e transportá-las o mais rápido
possível para a sua destinação.
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1.7. DIRETRIZES DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)
1.7.1. Exigir o uso de máscaras em todos os ambientes de trabalho por funcionários/as e
usuários/as, bem como incentivar o uso das mesmas no trajeto para o trabalho, seja em
transporte coletivo ou individual, e em lugares públicos e de convívio social, podendo
retirá-la apenas no momento da refeição e seguindo o armazenamento adequado e o
correto manuseio e descarte da mesma.
1.7.2. Exigir e monitorar o uso de máscaras, luvas e demais EPIs necessários para
funcionários/as responsáveis pelo preparo, manuseio de alimentos.
1.7.3. Indicar a funcionários/as e usuários/as os locais específicos para descarte de
máscaras, bem como divulgar instruções de como colocá-las e retirá-las com segurança,
recomendando trocas periódicas (a cada 3 horas ou quando estiver úmida ou suja), de
acordo com as instruções do fabricante e as indicações dos órgãos sanitários e de saúde.
1.7.4. Uso de máscara somente para crianças com idade superior a 2 anos, de acordo com a
Nota de Alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria de 29/05/2020. Em crianças menores,
há risco de sufocamento.
1.7.5. Disponibilizar álcool em gel 70% em todos os ambientes e estações de trabalho, para
uso de funcionários/as e usuários/as.
1.7.6. Recolher e efetuar a desinfecção dos EPIs, tais como aventais, protetores faciais, luvas
ou disponibilizar local adequado para que o/a funcionário/a o faça diariamente.
1.7.7. Substituir imediatamente luvas que apresentarem qualquer tipo de dano.
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1.7.8. Disponibilizar nos banheiros e vestiários toalhas de papel descartável para enxugar
as mãos.
1.7.9. Realizar treinamento de todos os/as funcionários/as sobre o uso correto dos
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), considerando instruções sobre quais EPIs
usar em cada situação, sua colocação, sinais de dano ou avaria dos EPI, antes e durante o
seu uso (resultando em perda de efetividade), e a sua retirada e descarte adequado e
seguro. O material de treinamento deve ser de fácil compreensão e estar sempre disponível.
1.7.10. É importante lembrar que em nenhuma hipótese os EPIs de uso exclusivo no serviço
devem ser levados para casa. Os EPIs que não são descartáveis, como óculos, botas e luvas
(de borracha), devem passar pelo processo de limpeza e desinfecção e serem armazenados
secos. A periodicidade vai depender do tipo de procedimento ou atividade, indo desde
diário até a cada atendimento. Para a limpeza dos equipamentos utilizar água, sabão ou
detergente, e para a desinfecção pode ser utilizado hipoclorito de sódio 1% ou outros
saneantes conforme orientação do fabricante. Após esse procedimento é importante
enxaguar abundantemente, para retirar todo o resíduo dos produtos saneantes.
1.7.11. Os EPIs para uso nas visitas domiciliares são: avental descartável e ou jaleco,
máscara descartável, máscara de proteção facial (visor de segurança), álcool em gel. Não
sair paramentado, colocar as proteções assim que chegar no local, com exceção da máscara,
que deve usar a todo momento. Utilizar jaleco descartável em situação de risco de saúde.
1.7.12. Usar, no caso de profissionais da limpeza, luvas de látex, bota de borracha de cano
longo, cabelo preso, máscara, roupa que cubra todo o corpo, calças compridas e sapatos
fechados.
1.7.13. Para profissionais que manipulam escarros e limpeza de fezes o indicado é usar
máscara N95 ou equivalente.
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1.7.14. Aos/as usuários/as acolhidos em Serviços de Acolhimentos com diagnóstico de
infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) confirmado: Quando em ambientes de
circulação e em transporte, fazer uso de máscara cirúrgica; Reforçar os procedimentos de
higiene e desinfecção de utensílios do/a usuário/a, equipamentos médicos e ambientes de
convivência; Restringir o uso de lenços de pano para higiene respiratória, fornecendo
lenços de papel descartáveis que sejam trocados com frequência pela equipe técnica;
Instituir as medidas de precaução, conforme segue: Lavar com água e sabonete ou
friccionar as mãos com álcool a 70% (se as mãos não estiverem visivelmente sujas) antes e
após o contato com o/a usuário/a, após a remoção das luvas e após o contato com sangue
ou secreções; Durante a assistência direta ao residente utilizar óculos, máscara, gorro e/ou
avental descartável conforme exposição ao risco. Colocá-los imediatamente antes do
contato com o residente ou com as superfícies e retirá-los logo após o uso, higienizando as
mãos em seguida; Equipamentos como termômetro, esfigmomanômetro e estetoscópio
preferencialmente, devem ser de uso exclusivo do/a usuário/a. Caso não seja possível,
promover a higienização dos mesmos com álcool 70% ou outro desinfetante indicado para
este fim imediatamente após o uso.
1.7.15. Utilizar máscara cirúrgica, no caso de profissionais que tenham contato direto com
as pessoas atendidas e em casos de suporte a pessoas com dificuldades de locomoção, com
deficiência ou em situação de dependência. Nestas situações caso utilize luvas, deve-se
trocá-las a cada vez que for prestar atendimento com estes auxílios.
1.7.16. A Máscara Cirúrgica deve ser utilizada para evitar a contaminação da boca e nariz
do profissional por gotículas respiratórias. Coloque a máscara cuidadosamente para cobrir
a boca e nariz e amarre com segurança para minimizar os espaços entre a face e a máscara.
Enquanto estiver em uso, evite tocar na máscara. Remova a máscara usando a técnica
apropriada (ou seja, não toque na frente, mas remova sempre por trás). Após a remoção ou
sempre que tocar inadvertidamente em uma máscara usada, deve-se realizar a higiene das
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mãos. Substitua as máscaras usadas por uma nova máscara limpa e seca. Não reutilize
máscaras descartáveis.
1.7.17. As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas quando houver risco
de contato das mãos do profissional com sangue, fluidos corporais, secreções, excreções,
mucosas, pele não íntegra e artigos ou equipamentos contaminados, de forma a reduzir a
possibilidade de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19). Troque as luvas sempre
que for entrar em contato com o/a usuário/a. Nunca toque desnecessariamente superfícies
e materiais (tais como telefones, maçanetas, portas) quando estiver com luvas. Não lavar
ou usar novamente o mesmo par de luvas (as luvas não devem ser reutilizadas). O uso de
luvas não substitui a higiene das mãos. Proceder à higiene das mãos imediatamente após a
retirada das luvas. Observe a técnica correta de remoção de luvas para evitar a
contaminação das mãos.
1.7.18. Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubram a frente e os lados do rosto)
devem ser utilizados quando houver risco de exposição do profissional a respingos de
sangue, secreções corporais e excreções. Devem ser de uso exclusivo para cada profissional,
sendo necessária a higiene correta após o uso. Sugere-se para a desinfecção, o uso de
hipoclorito de sódio ou outro desinfetante recomendado pelo fabricante do equipamento
de proteção.
1.7.19. O capote ou avental deve ser impermeável e utilizado durante procedimentos onde
há risco de respingos de sangue, fluidos corpóreos, secreções e excreções, a fim de evitar a
contaminação da pele e roupa do profissional. Deve ser de mangas longas, punho de malha
ou elástico e abertura posterior. O capote ou avental sujo deve ser removido e descartado
após a realização do procedimento. Após a remoção do capote deve-se imediatamente
proceder a higiene das mãos para evitar a transmissão dos vírus para o profissional,
usuário/a e ambiente.
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1.8. DIRETRIZES DE DESCARTE E TRATAMENTO DE LIXO E RESÍDUOS
1.8.1. Certificar-se de que o lixo seja removido no mínimo três vezes ao dia, de forma a não
gerar acúmulo, utilizando procedimentos seguros para prevenção de contaminações e
contágio.
1.8.2. O novo Coronavírus (COVID-19) pode ser enquadrado como agente biológico classe
de risco 3, seguindo a Classificação de Risco dos Agentes Biológicos publicada em 2017 pelo
Ministério da Saúde, sendo sua transmissão de alto risco individual e moderado risco para
a comunidade. Portanto, todos os resíduos provenientes de pessoas suspeitas ou
confirmadas de infecção pelo novo Coronavírus devem ser enquadrados na categoria A1,
conforme Resolução RDC/Anvisa no 222, de 28 de março de 2018. Os resíduos devem ser
acondicionados, em saco branco leitoso, que devem ser substituídos quando atingirem 2/3
de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 48 horas e identificados pelo símbolo de
substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos. Os sacos
devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, ruptura,
vazamento e tombamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual,
com cantos arredondados. Estes resíduos devem ser tratados antes da disposição final
ambientalmente adequada.
1.8.3. Efetuar a higienização das lixeiras com frequência. Todas as lixeiras devem ter sacos
plásticos a fim de evitar que fluidos corpóreos tenham contato com a lixeira.
1.8.4. Se possível, disponibilizar lixeira com tampa com dispositivo que permita a abertura
o fechamento sem o uso das mãos (pedal ou outro tipo de dispositivo, como acionamento
automático).
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1.9. DIRETRIZES DE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE
1.9.1. Medir a temperatura corporal dos/as funcionários/as e usuários/as na entrada,
restringindo o acesso a unidade e redirecionando para receber cuidados médicos caso
esteja acima de 37,5ºC.” Utilizar preferencialmente termômetro sem contato
(Infravermelho). Em caso de aparelho digital, fazer a higienização antes e depois do uso.
1.9.2. Intensificar a observação dos principais sintomas entre os/as usuários/as para os
Serviços de Acolhimentos, acessando imediatamente os serviços de saúde aos primeiros
sinais da doença.
1.9.3. Monitorar os eventuais sintomas dos/as funcionários/as e/ou usuários/as por 14
dias, verificando a temperatura do corpo duas vezes ao dia caso tenha retornado de uma
zona de risco (acima de 37,5ºC), preferencialmente mantendo o/a funcionário/a em
teletrabalho ou afastado nesse período, quando possível.
1.9.4. Manter funcionários/as com suspeita de contaminação da COVID-19 e aqueles com
diagnóstico confirmado afastados ou em regime de teletrabalho, por, no mínimo, 14 dias,
mesmo quando apresentem condições físicas de saúde que possibilitem o trabalho
presencial. O mesmo se aplica para aqueles que tiveram contato com infectado pela COVID19 nos últimos 14 dias.
1.9.5. Aos/as usuários/as acolhidos em Serviços de Acolhimentos com suspeita de
contaminação pela COVID-19: Manter em quarto privativo até elucidação diagnóstica. Caso
não seja possível, manter a distância recomendada entre as camas; Restringir a
permanência nos ambientes de atividades coletivas (refeitórios, salas de jogos, etc.) até
elucidação diagnóstica; Manter ventilação natural nos ambientes e diminuir o uso de
condicionadores de ar ao estritamente necessário; Fazer as comunicações de forma
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respeitosa e evitando criar pânico às pessoas com suspeita ou confirmação da doença, às
suas famílias e aos serviços.
1.9.6. Aos/as usuários/as acolhidos em Serviços de Acolhimentos com diagnóstico de
infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) confirmado: Restringir a permanência nos
ambientes de atividades coletivas (refeitórios, salas de jogos, etc.); Reforçar os
procedimentos de higiene e desinfecção de utensílios do/a usuário/a, equipamentos de
trabalho e ambientes de convivência; Manter o/a usuário/a em quarto privativo.
1.9.7. Criar processo e estabelecer comunicação eficiente com o público e os órgãos
competentes sobre informações, medidas e ações desenvolvidas para garantir a segurança
dos/as funcionários/as e usuários/as, assim como o status de ocorrência de casos e
monitoramento de infectados.
1.9.8. Informar funcionários/as da mesma área/equipe e usuários/as que tiveram contato
próximo com a pessoa do caso suspeito ou confirmado nos últimos 14 dias.
1.9.9. Se constatado, pelo Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), pessoas em
situação de rua com sintomas de COVID-19 (febre e pelo menos um sinal ou sintoma
respiratório: tosse, dificuldade para respirar, falta de ar, dor de garganta, coriza, e pés, mãos
ou boca azul-arroxeadas), deverá acionar a equipe de saúde de referência do território, e
questionar o/a usuário/a sobre locais que tenha frequentado onde tem estado e dormido e
o endereço, articulando com equipe de saúde, visita ao espaço para identificação de outras
pessoas que possam ter sintomas de COVID-19.
1.9.10. Comunicar à SASDH através do 1DOC, sempre no último dia da semana, o total de
funcionários/as e usuários/as com suspeita e confirmação de contaminação pela COVID19 e o total de funcionários/as e usuários/as imunizados com a 1º e a 2º dose da vacina.
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1.10. DIRETRIZES DE COMUNICAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO
1.10.1. Em locais fechados, todos os ambientes devem ter cartazes com as principais
medidas e recomendações, ou devem ser distribuídos folder digitais.
1.10.2. Disponibilizar aos funcionários/as e usuários/as cartilha virtual explicativa com
orientações preventivas a serem adotadas nos ambientes de trabalho, público e de convívio
familiar e social em todos os canais de comunicação da unidade.
1.10.3. O Serviço Especializado em Abordagem Social deverá conscientizar a população em
situação de rua quanto a prevenção sobre a higienização das mãos, da etiqueta social e do
isolamento social.

2. DIRETRIZES DE PROCEDIMENTO DE TRABALHO E FUNCIONAMENTO
2.1. DIRETRIZES GERAIS
2.1.1. Conhecer as normativas do SUAS, sobretudo, referentes à reorganização adaptação
das ofertas socioassistenciais no contexto da pandemia da COVID-19, fazendo sua
adaptação ao cenário epidemiológico local;
2.1.2. Deve-se dar especial atenção: às famílias com histórico de violência, monitorando as
situações já conhecidas e compartilhando informações sobre os casos para garantir o
acompanhamento de forma mais efetiva; às pessoas idosas e outros grupos de risco,
visando adotar estratégias que viabilizem seu atendimento sem a necessidade de
deslocamentos às unidades de atendimento ou, sempre que possível e necessário, definir
horários diferenciados para o atendimento às pessoas do grupo de risco; à população em
situação de rua consideradas grupos de risco, mapeando a necessidade de providenciar
espaços adequados com suspeita ou confirmação do contágio pelo Coronavírus (COVID-19)
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e de instalação provisória de abrigos em espaços educacionais ou esportivos que permita
o atendimento psicossocial individualizado, o acolhimento para descanso, higiene pessoal,
alimentação.
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2.1.3. A abordagem das pessoas em situação de rua deverá considerar o agravamento das
condições de vida em função do fechamento de comércios, serviços e outras atividades que
costumam representar acesso a itens básicos de sobrevivência. Reforçar encaminhamentos
para serviços de acolhimentos, sobretudo para pessoas idosas e outros grupos de risco.
2.1.4. Identificar, reconhecer e dar suporte às necessidades emocionais e psicológicas
dos/as usuários/as e funcionários/as, com orientações seguras que possam encorajá-los e
contribuir para o manejo da situação.
2.1.5. Recomenda-se aos Serviços de Acolhimentos a elaboração e adoção de protocolos,
normas e rotinas para o atendimento do serviço conforme medidas de prevenção e controle
de infecção humana pelo novo coronavírus e disseminar entre os/as funcionários/as e
acolhidos/as, definindo locais específicos para atendimento de cada situação de risco:
novos/as acolhidos/as (que devem ficar em quarentena durante quatorze dias);
acolhidos/as com suspeita de contaminação; e acolhidos/as com confirmação de
contaminação.
2.1.6. Adotar práticas de organização cotidiana e rotinas de atividades para lidar com o ócio
e o isolamento, sem aglomeração, sem compartilhamento de materiais e sem contato físico,
mantendo-se distância recomendada entre as pessoas (leituras, atividades manuais,
atividades educativas e programações interessantes).
2.1.7. Considerando as Fases do Plano São Paulo, restringir saídas desnecessárias de
pessoas acolhidas, especialmente das pessoas idosas e de outros grupos de risco, e articular

com a área da saúde, possibilidades de atendimento diferenciado na atenção às pessoas em
serviços de acolhimentos, evitando-se ao máximo a saída desses serviços.
2.1.8. Considerando as Fases do Plano São Paulo, restringir de modo criterioso as visitas
aos serviços de acolhimentos. Deve-se incentivar e viabilizar contatos remotos dos
acolhidos com familiares e com outras pessoas com vínculos significativos, por meio de
telefone, whatsapp, chamadas de vídeo etc. Orientar familiares e usuários/as quanto à
necessidade de adoção dessas medidas, explicar a razão da restrição ao contato nesse
momento e, ainda, que está é uma situação temporária.
2.1.9. Para a realização de atendimento presencial, os profissionais de serviço social e
psicologia deverão observar as orientações de seus respectivos órgãos de classe, tais como:
atendimento de portas abertas, porém garantindo a proteção do sigilo profissional;
prestação de serviços em locais ventilados, não fechados, que permitam manter distância
de um a dois metros entre pessoas, se possível; e demais orientações relativas a atuação
profissional neste período de pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).
2.1.10. O Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) deverá comunicar o órgão
gestor, através do 1DOC, quanto das emergências apresentadas, com vistas a necessidade
de implantação de Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de
Emergências conforme Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social nº 109/2009.
2.1.11. Os Serviços de Acolhimentos deverão comunicar o órgão gestor, através do 1DOC,
quanto da possível necessidade de substituição temporária intempestiva de profissionais
de cuidados diretos, de modo a garantir a continuidade do serviço e a atenção necessária
aos/as usuários/as, na eventualidade de afastamento de muitos profissionais
concomitantemente devido à suspeita ou contaminação pelo Coronavírus ou por fazerem
parte do grupo de risco para a doença.
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2.1.12. Os/as funcionários/as da rede pública e privada, poderão ser convocados para atuar
na situação de calamidade pública em virtude da COVID-19, para além das restrições de
funcionamento estabelecidas dentro das Fases do Plano São Paulo, considerando o exposto
no Decreto Federal nº 10.282/2020 que define os serviços públicos e as atividades
essenciais, aplicando-se à Administração Pública Municipal e aos entes privados,
considerando a Assistência Social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade
como serviço público e atividade essencial indispensável ao atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade, e, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde
ou a segurança da população.
2.2. DIRETRIZES PARA O ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO
2.2.1. É importante que as unidades estabeleçam dias e horários para o contato, a fim de
manter a regularidade do acompanhamento e da comunicação, reforçando o vínculo do
usuário com o serviço.
2.2.2. Priorizar o acompanhamento remoto dos/as usuários/as, por meio de ligação
telefônica ou aplicativos de mensagens – como WhatsApp, principalmente daqueles tidos
como grupos de risco, tais como pessoas idosas, gestantes e lactantes, visando assegurar
sua proteção.
2.2.3. O Centro Dia deve-se considerar possibilidades, por meio remoto, de atividades que
possam apoiar famílias e indivíduos já em situação de isolamento, levando-se em conta os
diferentes ciclos de vida, os impactos do isolamento, a necessidade de organização de uma
nova rotina de vida e o atendimento de suas necessidades básicas.
2.2.4. Considerando as Fases do Plano São Paulo, realização de atendimentos individuais,
quando necessário, respeitando o distanciamento recomendado entre as pessoas, e
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atentando para a garantia de sigilo e privacidade do atendimento, ainda que se opte por
realizá-los em locais abertos como varandas, quintais, tendas, etc.
2.2.5. Considerando as Fases do Plano São Paulo, planejar de modo criterioso as visitas
domiciliares que sejam extremamente relevantes e urgentes nesse momento, considerando
as medidas necessárias para a proteção e segurança da saúde dos/as usuários/as e
trabalhadores (uso de EPI, distanciamento recomendado entre as pessoas, utilização de
espaços mais arejados para conversar com a família e outras medidas recomendadas pelas
autoridades sanitárias locais).
2.2.6. Os Serviços e Programas da Proteção Social Básica poderão ser solicitados para
somar esforços junto aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), para
orientações, monitoramento e suporte remoto a pessoas e famílias em situação de maior
vulnerabilidade no contexto da pandemia e para a logística do benefício eventual.
2.2.7. Os Serviços da Proteção Social Especial e o Programa de Defesa e Garantia de Direitos
poderão ser solicitados, quanto ao remanejamento de seus trabalhadores para suporte a
outros serviços, sobretudo aos serviços de acolhimento.
2.2.8. Atividades não presenciais deverão ser realizadas normalmente em todas as fases do
Plano São Paulo (comunicação com os/as usuários/as, funcionários/as, prestadores de
serviços, etc. através de telefone, redes sociais, aplicativos de mensagens, etc.) e
documentais (elaboração de relatórios, atas, ofícios, planos de acompanhamento,
planejamento de trabalho, estudo de material técnico para o aperfeiçoamento do trabalho
e estudo de caso, etc.).
2.2.9. Para o acompanhamento individualizado os serviços deverão utilizar o Instrumental
Cronologia de Acompanhamento dos/as usuários/as e encaminhá-los ao órgão gestor em

25

conjunto com os relatórios mensais de execução e monitoramento da Oferta
Socioassistencial, através do 1DOC.
2.2.10. Para a inclusão de pessoas com deficiência e idosas em atividades coletivas, os/as
usuários/as deverão apresentar às unidades, o comprovante de imunização contemplando
as duas doses recomendadas pelas vacinas disponíveis, e estes deverão efetuar cópia do
comprovante e arquivar ao prontuário do/a usuário/a.
2.3. DIRETRIZES PARA AS MEDIDAS DE REVEZAMENTO E TELETRABALHO
2.3.1. Considerando as Fases mais críticas do Plano São Paulo, os Departamentos da SASDH,
deverão analisar a viabilidade de revezamento e teletrabalho de profissionais das unidades
públicas vinculadas, desde que não acarrete prejuízo no atendimento ao público, ao
equipamento e sobrecarga dos profissionais, o que deverá ser submetido à aprovação.
2.3.1.2.. A redução do horário de funcionamento das unidades públicas dentro das Fases do
Plano São Paulo, não reduz a jornada de trabalho dos/as profissionais, sendo a mesma
considerada integralmente e, havendo necessidade verificada pelas chefias, de
cumprimento de horário excedente ao horário de funcionamento das unidades, mesmo que
para trabalho em outras unidades públicas ou privadas, não serão computadas horas extras
ou banco de horas, até o limite da jornada de trabalho do/a funcionário/a.
2.3.1.3.. As funções de nível médio e fundamental, nas quais não couber a execução de
teletrabalho, poderá ser autorizado o revezamento, desde que cumpridos os demais
requisitos estabelecidos, para o bom funcionamento das unidades.
2.3.1.4. Na possibilidade de revezamento de profissionais de nível médio e superior das
Unidades públicas, após da avaliação das chefias imediatas e autorização do órgão gestor,
o cumprimento da jornada de trabalho será mediante teletrabalho, seguindo as
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recomendações a saber: os/as servidores públicos deverão fazer o Requerimento do
Servidor manual, endereçado à chefia imediata, preencher os Termos de Responsabilidade
pela Guarda e Uso de Material Permanente e Documentos e os Instrumentais de Cronologia
de Trabalho e Cronologia de Acompanhamento.
2.3.1.5. Caberá às coordenações das unidades públicas preencher o Instrumental de
Regramento (Atividades a serem desenvolvidas em Teletrabalho pelo/a servidor/a) e o
Instrumental Jornada de Trabalho com o horário de trabalho de cada servidor/a. Todos os
instrumentais deverão ser encaminhados semanalmente ao Órgão Gestor por 1DOC para a
Chefia de referência.
2.3.2. As Unidades Privadas, considerando as diretrizes estabelecidas e as Fases mais
críticas do Plano São Paulo, poderão possibilitar revezamento e teletrabalho aos
profissionais, desde que não acarrete prejuízo no atendimento ao público, ao equipamento
e sobrecarga dos profissionais, submetendo a documentação na prestação de contas da
parceria, conforme estabelecido no item que especifica.
2.3.2.1. Na possibilidade de revezamento de profissionais de nível médio e superior das
unidades privadas, o cumprimento da jornada de trabalho será mediante teletrabalho,
seguindo as recomendações a saber: as equipes técnicas deverão preencher os
Instrumentais de Cronologia de Trabalho e Cronologia de Acompanhamento e as
coordenações deverão preencher os Instrumentais de Regramento (Atividades a serem
desenvolvidas em Teletrabalho) e Jornada de Trabalho com o horário de trabalho de cada
funcionário/a. Todos os instrumentais deverão ser encaminhados ao órgão gestor em
conjunto com os relatórios mensais de execução e monitoramento da Oferta
Socioassistencial por 1DOC.
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2.3.3. Incumbe-se à coordenação de cada unidade pública e privada o monitoramento do
cumprimento da jornada de teletrabalho, sendo que as autorizações podem ser revistas a
qualquer tempo pela chefia imediata e superior.
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2.4. DIRETRIZES PARA O FUNCIONAMENTO POR FASE DO PLANO SÃO PAULO
2.4.1. DIRETRIZES PARA O FUNCIONAMENTO NA FASE DE LOCKDOWN
Fase do Plano
São Paulo:

Unidade

LOCKDOWN

Diretrizes de Funcionamento
Horário de funcionamento: das 8h às 12h, nos demais horários somente para
atividades administrativas internas, quando necessário.
Sede SASDH
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: suspensos.
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
Horário de funcionamento: das 8h às 12h.
Atendimento:
Cadastro Único
 Atendimentos presenciais: suspensos, somente por via remota.
 Visitas domiciliares: suspensas.
Horário de funcionamento: das 8h às 12h.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente para situações
emergenciais.
Centro de
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
Referência de
 Acompanhamento presencial: limitados, com agendamento, somente
Assistência Social
para situações emergenciais e em virtude de um possível
(CRAS)
agravamento das situações de vulnerabilidade e/ou risco.
 Visitas domiciliares: limitados, com agendamento, somente para
situações emergenciais e em virtude de um possível agravamento das
situações de vulnerabilidade e/ou risco.
Horário de funcionamento: por definição da OSC, podendo haver redução de
acordo com a viabilidade.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente para situações
Serviços de
emergenciais e concessão e entrega de benefícios.
Convivência e
 Atividades coletivas presenciais: suspensas
Fortalecimento
 Acompanhamento presencial: limitados, com agendamento, somente
de Vínculos
para situações emergenciais e em virtude de um possível
(SCFV)
agravamento das situações de vulnerabilidade e/ou risco.
 Visitas domiciliares: limitados, com agendamento, somente para
situações emergenciais e em virtude de um possível agravamento das
situações de vulnerabilidade e/ou risco.

Horário de funcionamento: por definição da OSC, podendo haver redução de
acordo com a viabilidade.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente para situações
Programas de
emergenciais e concessão e entrega de benefícios.
Habilitação e
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
Reabilitação da
 Acompanhamento presencial: limitados, com agendamento, somente
Pessoa com
para situações emergenciais e em virtude de um possível
Deficiência
agravamento das situações de vulnerabilidade e/ou risco.
 Visitas domiciliares: limitados, com agendamento, somente para
situações emergenciais e em virtude de um possível agravamento das
situações de vulnerabilidade e/ou risco.
Horário de funcionamento: por definição da OSC, podendo haver redução de
acordo com a viabilidade.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente para situações
Programas de
emergenciais.
Promoção da
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
Integração ao
 Acompanhamento presencial: limitados, com agendamento, somente
Mercado de
para situações emergenciais e em virtude de um possível
Trabalho
agravamento das situações de vulnerabilidade e/ou risco.
 Visitas domiciliares: limitados, com agendamento, somente para
situações emergenciais e em virtude de um possível agravamento das
situações de vulnerabilidade e/ou risco.
Horário de funcionamento: das 8h às 12h.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente para situações
emergenciais.
Centro de
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
Referência
Especializado de
 Acompanhamento presencial: limitados, com agendamento, somente
Assistência Social
para situações emergenciais e em virtude de um possível
(CREAS)
agravamento das situações de vulnerabilidade e/ou risco.
 Visitas domiciliares: limitados, com agendamento, somente para
situações emergenciais e em virtude de um possível agravamento das
situações de vulnerabilidade e/ou risco.
Horário de funcionamento: por definição da OSC, podendo haver redução de
acordo com a viabilidade.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente para situações
emergenciais e entrega de alimentos e benefícios.
Centro Dia para
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
Pessoas com
Deficiência e
 Acompanhamento presencial: limitados, com agendamento, somente
Idosas
para situações emergenciais e em virtude de um possível
agravamento das situações de vulnerabilidade e/ou risco e entrega
de alimentos e benefícios.
 Visitas domiciliares: limitados, com agendamento, somente para
situações emergenciais e em virtude de um possível agravamento das
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Serviço
Especializado em
Abordagem
Social (SEAS)

Serviço de
Proteção Social a
Adolescentes em
Cumprimento de
Medida
Socioeducativa
de Liberdade
Assistida (LA) e
de Prestação de
Serviços à
Comunidade
(PSC)

Serviços de
Acolhimento em
Família
Acolhedora

Serviços de
Acolhimento
Institucional
(Abrigos e
República) para
Crianças e
Adolescentes,
Jovens, Pessoas
Adultas e Idosas
Programa de
Promoção da
Convivência
Familiar e
Comunitária

situações de vulnerabilidade e/ou risco e entrega de alimentos e
benefícios.
Horário de funcionamento: por definição da OSC, podendo haver redução de
acordo com a viabilidade.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitado, priorizando as situações
emergenciais, em virtude de um possível agravamento das situações
de vulnerabilidade e/ou risco e emergências relativas ao SUAS e
decorrentes do COVID-19.
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
 Acompanhamento presencial: limitado às situações emergenciais.
 Visitas domiciliares: limitado às situações emergenciais.
Horário de funcionamento: por definição da OSC, podendo haver redução de
acordo com a viabilidade
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: suspensos.
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
 Acompanhamento presencial: seguir o provimento do Ministério
Público e Tribunal de Justiça.
 Visitas domiciliares: suspensas.
Horário de funcionamento: por definição da OSC, podendo haver redução de
acordo com a viabilidade.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente para procedimentos
de acolhimento e para aqueles em que seja inevitável o atendimento
presencial.
 Acompanhamento familiar presencial: limitados, somente em
situações emergenciais.
 Visitas domiciliares: suspensas.
 Visitas de familiares: suspensas, salvo por determinação judicial.
Horário de funcionamento: 24h.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente em situações
excepcionais.
 Acompanhamento familiar presencial: suspenso.
 Visitas domiciliares e atividades externas: limitadas, somente em
situações excepcionais.
 Visitas de familiares: suspensas, salvo por determinação judicial.
Horário de funcionamento: por definição da OSC, podendo haver redução de
acordo com a viabilidade.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: suspensos.
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
 Acompanhamento presencial: suspenso.
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Centro de
Integração e
Valorização do/a
Idoso/a (CIVI)
Centros
Comunitários

Conselho Tutelar

Casa dos
Conselhos

Visitas domiciliares: suspensas.

Horário de funcionamento: fechado.
Horário de funcionamento: fechado, com exceção dos que executam serviço
essencial, resguardadas as normativas específicas dos serviços.
Horário de funcionamento: das 8h às 12h, nos demais horários em regime de
plantão.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente em situações
excepcionais.
 Visitas e atendimentos domiciliares: limitados, salvo em situações
emergenciais em que possa haver indícios de um possível
agravamento das situações de risco.
Horário de funcionamento: das 8h às 12h.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: suspensos.
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.

2.4.2. DIRETRIZES PARA O FUNCIONAMENTO NA FASE EMERGENCIAL
Fase do Plano
São Paulo:

Unidade

FASE EMERGENCIAL

Diretrizes de Funcionamento
Horário de funcionamento: das 8h às 12h, nos demais horários somente para
atividades administrativas internas, quando necessário.
Sede SASDH
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: suspensos.
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
Horário de funcionamento: das 8h às 12h.
Atendimento:
Cadastro Único
 Atendimentos presenciais: suspensos, somente por via remota.
 Visitas domiciliares: suspensas.
Horário de funcionamento: das 8h às 12h.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente para situações
emergenciais.
Centro de
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
Referência de
 Acompanhamento presencial: limitados, com agendamento, somente
Assistência Social
para situações emergenciais e em virtude de um possível
(CRAS)
agravamento das situações de vulnerabilidade e/ou risco.
 Visitas domiciliares: limitados, com agendamento, somente para
situações emergenciais e em virtude de um possível agravamento das
situações de vulnerabilidade e/ou risco.
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Horário de funcionamento: por definição da OSC no Plano de Trabalho
aprovado, podendo haver redução de acordo com a viabilidade/necessidade.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente para situações
Serviços de
emergenciais e concessão e entrega de benefícios.
Convivência e
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
Fortalecimento
 Acompanhamento presencial: limitados, com agendamento, somente
de Vínculos
para situações emergenciais e em virtude de um possível
(SCFV)
agravamento das situações de vulnerabilidade e/ou risco.
 Visitas domiciliares: limitados, com agendamento, somente para
situações emergenciais e em virtude de um possível agravamento das
situações de vulnerabilidade e/ou risco.
Horário de funcionamento: p por definição da OSC no Plano de Trabalho
aprovado, podendo haver redução de acordo com a viabilidade/necessidade.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente para situações
Programas de
emergenciais e concessão e entrega de benefícios.
Habilitação e
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
Reabilitação da
 Acompanhamento presencial: limitados, com agendamento, somente
Pessoa com
para situações emergenciais e em virtude de um possível
Deficiência
agravamento das situações de vulnerabilidade e/ou risco.
 Visitas domiciliares: limitados, com agendamento, somente para
situações emergenciais e em virtude de um possível agravamento das
situações de vulnerabilidade e/ou risco.
Horário de funcionamento: por definição da OSC no Plano de Trabalho
aprovado, podendo haver redução de acordo com a viabilidade/necessidade.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente para situações
Programas de
emergenciais.
Promoção da
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
Integração ao
 Acompanhamento presencial: limitados, com agendamento, somente
Mercado de
para situações emergenciais e em virtude de um possível
Trabalho
agravamento das situações de vulnerabilidade e/ou risco.
 Visitas domiciliares: limitados, com agendamento, somente para
situações emergenciais e em virtude de um possível agravamento das
situações de vulnerabilidade e/ou risco.
Horário de funcionamento: das 8h às 12h.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente para situações
emergenciais.
Centro de
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
Referência
Especializado de
 Acompanhamento presencial: limitados, com agendamento, somente
Assistência Social
para situações emergenciais e em virtude de um possível
(CREAS)
agravamento das situações de vulnerabilidade e/ou risco.
 Visitas domiciliares: limitados, com agendamento, somente para
situações emergenciais e em virtude de um possível agravamento das
situações de vulnerabilidade e/ou risco.
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Centro Dia para
Pessoas com
Deficiência e
Idosas

Serviço
Especializado em
Abordagem
Social (SEAS)

Serviço de
Proteção Social a
Adolescentes em
Cumprimento de
Medida
Socioeducativa
de Liberdade
Assistida (LA) e
de Prestação de
Serviços à
Comunidade
(PSC)

Serviços de
Acolhimento em
Família
Acolhedora

Serviços de
Acolhimento
Institucional
(Abrigos e

Horário de funcionamento: por definição da OSC no Plano de Trabalho
aprovado, podendo haver redução de acordo com a viabilidade/necessidade.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente para situações
emergenciais e entrega de alimentos e benefícios.
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
 Acompanhamento presencial: limitados, com agendamento, somente
para situações emergenciais e em virtude de um possível
agravamento das situações de vulnerabilidade e/ou risco e entrega
de alimentos e benefícios.
 Visitas domiciliares: limitados, com agendamento, somente para
situações emergenciais e em virtude de um possível agravamento das
situações de vulnerabilidade e/ou risco e entrega de alimentos e
benefícios.
Horário de funcionamento: por definição da OSC no Plano de Trabalho
aprovado, podendo haver redução de acordo com a viabilidade/necessidade.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: limitado,
priorizando as situações emergenciais, em virtude de um possível
agravamento das situações de vulnerabilidade e/ou risco e
emergências relativas ao SUAS e decorrentes do COVID-19.
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
 Visitas domiciliares: limitado às situações emergenciais.
Horário de funcionamento: por definição da OSC no Plano de Trabalho
aprovado, podendo haver redução de acordo com a viabilidade/necessidade.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: suspensos.
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
 Acompanhamento presencial: seguir o provimento do Ministério
Público e Tribunal de Justiça.
 Visitas domiciliares: suspensas.
Horário de funcionamento: por definição da OSC no Plano de Trabalho
aprovado, podendo haver redução de acordo com a viabilidade/necessidade.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente para procedimentos
de acolhimento e para aqueles em que seja inevitável o atendimento
presencial.
 Acompanhamento familiar presencial: limitados, somente em
situações emergenciais.
 Visitas domiciliares: suspensas.
 Visitas de familiares: suspensas, salvo por determinação judicial.
Horário de funcionamento: 24h.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente em situações
excepcionais.
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República) para
Crianças e
Adolescentes,
Jovens, Pessoas
Adultas e Idosas
Programa de
Promoção da
Convivência
Familiar e
Comunitária
Centro de
Integração e
Valorização do/a
Idoso/a (CIVI)
Centros
Comunitários

Conselho Tutelar

Casa dos
Conselhos





Acompanhamento familiar presencial: suspenso.
Visitas domiciliares e atividades externas: limitadas, somente em
situações excepcionais.
Visitas de familiares: suspensas, salvo por determinação judicial.

Horário de funcionamento: por definição da OSC no Plano de Trabalho
aprovado, podendo haver redução de acordo com a viabilidade/necessidade.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: suspensos.
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
 Acompanhamento presencial: suspenso.
 Visitas domiciliares: suspensas.
Horário de funcionamento: fechado.
Horário de funcionamento: fechado, com exceção dos que executam serviço
essencial, resguardadas as normativas específicas dos serviços.
Horário de funcionamento: das 8h às 12h, nos demais horários em regime de
plantão.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente em situações
excepcionais.
 Visitas e atendimentos domiciliares: limitados, salvo em situações
emergenciais em que possa haver indícios de um possível
agravamento das situações de risco.
Horário de funcionamento: das 8h às 12h.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: suspensos.
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.

2.4.3. DIRETRIZES PARA O FUNCIONAMENTO NA FASE 1 – VERMELHA
Fase do Plano
São Paulo:

Unidade
Sede SASDH

Cadastro Único

FASE 1 – VERMELHA (Alerta Máximo)
Fase de contaminação, com liberação apenas para serviços essenciais.

Diretrizes de Funcionamento
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, com agendamento para evitar
aglomeração.
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
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Atendimentos presenciais: limitados, com agendamento, evitando
aglomeração.
 Visitas domiciliares: suspensas.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente para situações
emergenciais.
Centro de
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
Referência de
 Acompanhamento presencial: limitados, com agendamento, somente
Assistência Social
para situações emergenciais e em virtude de um possível
(CRAS)
agravamento das situações de vulnerabilidade e/ou risco.
 Visitas domiciliares: limitados, com agendamento, somente para
situações emergenciais e em virtude de um possível agravamento das
situações de vulnerabilidade e/ou risco.
Horário de funcionamento: por definição da OSC no Plano de Trabalho
aprovado.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente para situações
Serviços de
emergenciais e concessão e entrega de benefícios.
Convivência e
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
Fortalecimento
 Acompanhamento presencial: limitados, com agendamento, somente
de Vínculos
para situações emergenciais e em virtude de um possível
(SCFV)
agravamento das situações de vulnerabilidade e/ou risco.
 Visitas domiciliares: limitados, com agendamento, somente para
situações emergenciais e em virtude de um possível agravamento das
situações de vulnerabilidade e/ou risco.
Horário de funcionamento: por definição da OSC no Plano de Trabalho
aprovado.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente para situações
Programas de
emergenciais e concessão e entrega de benefícios.
Habilitação e
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
Reabilitação da
 Acompanhamento presencial: limitados, com agendamento, somente
Pessoa com
para situações emergenciais e em virtude de um possível
Deficiência
agravamento das situações de vulnerabilidade e/ou risco.
 Visitas domiciliares: limitados, com agendamento, somente para
situações emergenciais e em virtude de um possível agravamento das
situações de vulnerabilidade e/ou risco.
Horário de funcionamento: por definição da OSC no Plano de Trabalho
aprovado.
Atendimento:
Programas de
 Atendimentos presenciais: limitados, somente para situações
Promoção da
Integração ao
emergenciais.
Mercado de
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
Trabalho
 Acompanhamento presencial: limitados, com agendamento, somente
para situações emergenciais e em virtude de um possível
agravamento das situações de vulnerabilidade e/ou risco.


35

Visitas domiciliares: limitados, com agendamento, somente para
situações emergenciais e em virtude de um possível agravamento das
situações de vulnerabilidade e/ou risco.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente para situações
emergenciais.
Centro de
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
Referência
Especializado de
 Acompanhamento presencial: limitados, com agendamento, somente
Assistência Social
para situações emergenciais e em virtude de um possível
(CREAS)
agravamento das situações de vulnerabilidade e/ou risco.
 Visitas domiciliares: limitados, com agendamento, somente para
situações emergenciais e em virtude de um possível agravamento das
situações de vulnerabilidade e/ou risco.
Horário de funcionamento: por definição da OSC no Plano de Trabalho
aprovado.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente para situações
emergenciais e entrega de alimentos e benefícios.
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
Centro Dia para
 Acompanhamento presencial: limitados, com agendamento, somente
Pessoas com
Deficiência e
para situações emergenciais e em virtude de um possível
Idosas
agravamento das situações de vulnerabilidade e/ou risco e entrega
de alimentos e benefícios.
 Visitas domiciliares: limitados, com agendamento, somente para
situações emergenciais e em virtude de um possível agravamento das
situações de vulnerabilidade e/ou risco e entrega de alimentos e
benefícios.
Horário de funcionamento: por definição da OSC no Plano de Trabalho
aprovado.
Atendimento:
Serviço
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: limitado,
Especializado em
Abordagem
priorizando as situações emergenciais, em virtude de um possível
Social (SEAS)
agravamento das situações de vulnerabilidade e/ou risco e
emergências relativas ao SUAS e decorrentes do COVID-19.
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
 Visitas domiciliares: limitado às situações emergenciais.


Serviço de
Proteção Social a
Adolescentes em
Cumprimento de
Medida
Socioeducativa de
Liberdade
Assistida (LA) e de
Prestação de
Serviços à
Comunidade (PSC)

Horário de funcionamento: por definição da OSC no Plano de Trabalho
aprovado.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: suspensos.
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
 Acompanhamento presencial: seguir o provimento do Ministério
Público e Tribunal de Justiça.
 Visitas domiciliares: suspensas.

Serviços de
Acolhimento em

Horário de funcionamento: por definição da OSC no Plano de Trabalho
aprovado.
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Família
Acolhedora

Serviços de
Acolhimento
Institucional
(Abrigos e
República) para
Crianças e
Adolescentes,
Jovens, Pessoas
Adultas e Idosas
Programa de
Promoção da
Convivência
Familiar e
Comunitária
Centro de
Integração e
Valorização do/a
Idoso/a (CIVI)
Centros
Comunitários

Conselho Tutelar

Casa dos
Conselhos

Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente para procedimentos
de acolhimento e para aqueles em que seja inevitável o atendimento
presencial.
 Acompanhamento familiar presencial: limitados, somente em
situações emergenciais.
 Visitas domiciliares: suspensas.
 Visitas de familiares: suspensas, salvo por determinação judicial.
Horário de funcionamento: 24h.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente em situações
excepcionais.
 Acompanhamento familiar presencial: suspenso.
 Visitas domiciliares e atividades externas: limitadas, somente em
situações excepcionais.
 Visitas de familiares: suspensas, salvo por determinação judicial.
Horário de funcionamento: por definição da OSC no Plano de Trabalho
aprovado.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: suspensos.
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
 Acompanhamento presencial: suspenso.
 Visitas domiciliares: suspensas.
Horário de funcionamento: fechado.
Horário de funcionamento: fechado, com exceção dos que executam serviço
essencial, resguardadas as normativas específicas dos serviços.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h, nos demais horários em regime de
plantão.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, somente em situações
excepcionais.
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
 Visitas e atendimentos domiciliares: limitados, salvo em situações
emergenciais em que possa haver indícios de um possível
agravamento das situações de risco.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: suspensos.
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
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2.4.4. DIRETRIZES PARA O FUNCIONAMENTO NA FASE 2 – LARANJA
Fase do Plano
São Paulo:

Unidade

FASE 2 – LARANJA (Controle)
Fase de atenção, com eventuais liberações.

Diretrizes de Funcionamento
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, com agendamento para evitar
aglomeração.
Sede SASDH
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) e respeitando o distanciamento mínimo de 1,5
metro.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: agendado e/ou monitorado para evitar
Cadastro Único
aglomeração.
 Visitas domiciliares: liberação parcial, somente para casos
emergenciais.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: agendado e/ou
monitorado para evitar aglomeração.
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Centro de
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos com exceção de pessoas
Referência de
Assistência Social
idosas e com deficiência e respeitando o distanciamento mínimo de 1,5
(CRAS)
metro.
 Visitas domiciliares: liberação parcial, restritas às situações de
acompanhamento e monitoramento do público alvo atendido, em que
se verifique possibilidade eminente de agravamento da situação de
vulnerabilidade e risco e para situações emergenciais decorrentes da
situação de calamidade pública.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: agendado e/ou
monitorado para evitar aglomeração.
Serviços de
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
Convivência e
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Fortalecimento
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos com exceção de pessoas
de Vínculos
idosas e com deficiência e respeitando o distanciamento mínimo de 1,5
(SCFV)
metro.
 Visitas e atendimentos domiciliares: liberação parcial, restritas às
situações de acompanhamento e monitoramento do público alvo
atendido, em que se verifique possibilidade eminente de agravamento
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da situação de vulnerabilidade e risco e para situações emergenciais
decorrentes da situação de calamidade pública.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: agendado e/ou
monitorado para evitar aglomeração.
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
Programas de
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Habilitação e
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos com exceção de pessoas
Reabilitação da
idosas e com deficiência e respeitando o distanciamento mínimo de 1,5
Pessoa com
metro.
Deficiência
 Visitas e atendimentos domiciliares: liberação parcial, restritas às
situações de acompanhamento e monitoramento do público alvo
atendido, em que se verifique possibilidade eminente de agravamento
da situação de vulnerabilidade e risco e para situações emergenciais
decorrentes da situação de calamidade pública.
Horário de funcionamento: por definição da OSC no Plano de Trabalho
aprovado.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: agendado e/ou
monitorado para evitar aglomeração.

Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
Programas de
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Promoção da
Integração ao
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos com exceção de pessoas
Mercado de
idosas e com deficiência e respeitando o distanciamento mínimo de 1,5
Trabalho
metro.
 Visitas e atendimentos domiciliares: liberação parcial, restritas às
situações de acompanhamento e monitoramento do público alvo
atendido, em que se verifique possibilidade eminente de agravamento
da situação de vulnerabilidade e risco e para situações emergenciais
decorrentes da situação de calamidade pública.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: agendado e/ou
monitorado para evitar aglomeração
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
Centro de
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Referência
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos com exceção de pessoas
Especializado de
idosas e com deficiência e respeitando o distanciamento mínimo de 1,5
Assistência Social
metro.
(CREAS)
 Visitas domiciliares: liberação parcial, restritas às situações de
acompanhamento e monitoramento do público alvo atendido, em que
se verifique possibilidade eminente de agravamento da situação de
vulnerabilidade e risco e para situações emergenciais decorrentes da
situação de calamidade pública.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Centro Dia para
Pessoas com
Atendimento:
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Deficiência e
Idosas

Serviço
Especializado em
Abordagem
Social (SEAS)

Serviço de
Proteção Social a
Adolescentes em
Cumprimento de
Medida
Socioeducativa
de Liberdade
Assistida (LA) e
de Prestação de
Serviços à
Comunidade
(PSC)

Serviços de
Acolhimento em
Família
Acolhedora

Atendimentos e acompanhamentos presenciais: agendado e/ou
monitorado para evitar aglomeração.
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
 Visitas e atendimentos domiciliares: liberação parcial, restritas às
situações de acompanhamento e monitoramento do público alvo
atendido e para a entrega e concessão de alimentos e benefícios.
Horário de funcionamento: por definição da OSC no Plano de Trabalho
aprovado.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: liberado, evitando
aglomeração.
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos com exceção de pessoas
idosas e com deficiência e respeitando o distanciamento mínimo de 1,5
metro.
 Visitas domiciliares: liberação parcial, restritas às situações de
acompanhamento e monitoramento do público alvo atendido, em que
se verifique possibilidade eminente de agravamento da situação de
vulnerabilidade e risco e para situações emergenciais decorrentes da
situação de calamidade pública
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: agendado e/ou
monitorado para evitar aglomeração.
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos com exceção de pessoas
idosas e com deficiência e respeitando o distanciamento mínimo de 1,5
metro.
 Visitas domiciliares: liberação parcial, restritas às situações de
acompanhamento e monitoramento do público alvo atendido, em que
se verifique possibilidade eminente de agravamento da situação de
vulnerabilidade e risco e para situações emergenciais decorrentes da
situação de calamidade pública.
Horário de funcionamento: por definição da OSC no Plano de Trabalho
aprovado.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: agendado e/ou
monitorado para evitar aglomeração.
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos com exceção de pessoas
idosas e com deficiência e respeitando o distanciamento mínimo de 1,5
metro.
 Visitas domiciliares: liberação parcial, restritas às situações de
acompanhamento e monitoramento do público alvo atendido e seleção
de famílias.
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Visitas de familiares: limitadas, agendado e/ou monitorado para evitar
aglomeração.
Horário de funcionamento: 24h.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos familiares presenciais: agendado
e/ou monitorado para evitar aglomeração.
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos, com exceção de pessoas
idosas e com deficiência e respeitando o distanciamento mínimo de 1,5
metro.
 Visitas domiciliares e atividades externas: limitadas, somente em
situações excepcionais.
 Visitas de familiares: limitadas, agendado e/ou monitorado para evitar
aglomeração.
Horário de funcionamento: por determinação da OSC, conforme Plano de
trabalho.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: agendado e/ou
monitorado para evitar aglomeração.
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos com exceção de pessoas
idosas e com deficiência e respeitando o distanciamento mínimo de 1,5
metro.
 Visitas domiciliares: liberação parcial, restritas às situações de
acompanhamento e monitoramento do público alvo atendido, em que
se verifique possibilidade eminente de agravamento da situação de
vulnerabilidade e risco e para situações emergenciais decorrentes da
situação de calamidade pública.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, agendado e/ou monitorado para
evitar aglomeração.
 Atividades coletivas presenciais: suspensas.
Horário de funcionamento: fechado, com exceção dos que executam serviço
essencial, resguardadas as normativas específicas dos serviços.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h, nos demais horários em regime de
plantão.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, agendado e/ou monitorado para
evitar aglomeração.
 Visitas e atendimentos domiciliares: limitados, para situações em
acompanhamento em que possa haver indícios de um possível
agravamento das situações de risco.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:


Serviços de
Acolhimento
Institucional
(Abrigos e
República) para
Crianças e
Adolescentes,
Jovens, Pessoas
Adultas e Idosas

Programa de
Promoção da
Convivência
Familiar e
Comunitária

Centro de
Integração e
Valorização do/a
Idoso/a (CIVI)
Centros
Comunitários

Conselho Tutelar

Casa dos
Conselhos
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Atendimentos presenciais: limitados, agendado e/ou monitorado para
evitar aglomeração.
Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) e respeitando o distanciamento mínimo de 1,5
metro.

2.4.5. DIRETRIZES PARA O FUNCIONAMENTO NA FASE 3 – AMARELA
Fase do Plano
São Paulo:

FASE 3 – AMARELA (Flexibilização)
Fase controlada, com maior liberação de atividades.

Unidade

Diretrizes de Funcionamento
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: preferencialmente agendado e/ou
monitorado para evitar aglomeração.
Sede SASDH
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) e respeitando o distanciamento mínimo de 1,5
metro.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: preferencialmente agendado e/ou
Cadastro Único
monitorado para evitar aglomeração.
 Visitas domiciliares: liberação parcial, somente para casos
emergenciais.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: preferencialmente
agendado e/ou monitorado para evitar aglomeração,
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Centro de
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos, com exceção de pessoas
Referência de
Assistência Social
idosas e com deficiência e respeitando o distanciamento mínimo de 1,5
(CRAS)
metro.
 Visitas domiciliares: liberação parcial, restritas às situações de
acompanhamento e monitoramento do público alvo atendido, em que
se verifique possibilidade eminente de agravamento da situação de
vulnerabilidade e risco e para situações emergenciais decorrentes da
situação de calamidade pública.
Serviços de
Convivência e
Fortalecimento
de Vínculos
(SCFV)

Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: preferencialmente
agendado e/ou monitorado para evitar aglomeração.
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Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos, com exceção de pessoas
idosas e com deficiência que fica limitado a pessoas imunizadas e
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro.
 Visitas e atendimentos domiciliares: liberação parcial, restritas às
situações de acompanhamento e monitoramento do público alvo
atendido, em que se verifique possibilidade eminente de agravamento
da situação de vulnerabilidade e risco e para situações emergenciais
decorrentes da situação de calamidade pública.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: preferencialmente
agendado e/ou monitorado para evitar aglomeração.
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
Programas de
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Habilitação e
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos, com exceção de pessoas
Reabilitação da
idosas e com deficiência que fica limitado a pessoas imunizadas e
Pessoa com
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro.
Deficiência
 Visitas e atendimentos domiciliares: liberação parcial, restritas às
situações de acompanhamento e monitoramento do público alvo
atendido, em que se verifique possibilidade eminente de agravamento
da situação de vulnerabilidade e risco e para situações emergenciais
decorrentes da situação de calamidade pública.
Horário de funcionamento: por definição da OSC no Plano de Trabalho
aprovado.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: preferencialmente
agendado e/ou monitorado para evitar aglomeração.

Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
Programas de
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Promoção da
Integração ao
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos, com exceção de pessoas
Mercado de
idosas e com deficiência que fica limitado a pessoas imunizadas e
Trabalho
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro.
 Visitas e atendimentos domiciliares: liberação parcial, restritas às
situações de acompanhamento e monitoramento do público alvo
atendido, em que se verifique possibilidade eminente de agravamento
da situação de vulnerabilidade e risco e para situações emergenciais
decorrentes da situação de calamidade pública.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: preferencialmente
Centro de
agendado e/ou monitorado para evitar aglomeração.
Referência
Especializado de
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
Assistência Social
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
(CREAS)
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos, com exceção de pessoas
idosas e com deficiência que fica limitado a pessoas imunizadas e
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro.
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Visitas domiciliares: liberação parcial, restritas às situações de
acompanhamento e monitoramento do público alvo atendido, em que
se verifique possibilidade eminente de agravamento da situação de
vulnerabilidade e risco e para situações emergenciais decorrentes da
situação de calamidade pública.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: preferencialmente
agendado e/ou monitorado para evitar aglomeração.
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos, com exceção de pessoas
idosas e com deficiência que fica limitado a pessoas imunizadas e
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro.
 Visitas e atendimentos domiciliares: liberação parcial, restritas às
situações de acompanhamento e monitoramento do público alvo
atendido e para a entrega e concessão de alimentos e benefícios.
Horário de funcionamento: por definição da OSC.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: liberado.
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos, com exceção de pessoas
idosas e com deficiência que fica limitado a pessoas imunizadas e
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro.
 Acompanhamento presencial: liberado.
 Visitas domiciliares: liberação parcial, restritas às situações de
acompanhamento e monitoramento do público alvo atendido.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: agendado e/ou
monitorado para evitar aglomeração.
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos, com exceção de pessoas
idosas e com deficiência que fica limitado a pessoas imunizadas e
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro.
 Visitas domiciliares: liberação parcial, restritas às situações de
acompanhamento e monitoramento do público alvo atendido, em que
se verifique possibilidade eminente de agravamento da situação de
vulnerabilidade e risco e para situações emergenciais decorrentes da
situação de calamidade pública.
Horário de funcionamento: por definição da OSC.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: agendado e/ou
monitorado para evitar aglomeração
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de


Centro Dia para
Pessoas com
Deficiência e
Idosas

Serviço
Especializado em
Abordagem
Social (SEAS)

Serviço de
Proteção Social a
Adolescentes em
Cumprimento de
Medida
Socioeducativa
de Liberdade
Assistida (LA) e
de Prestação de
Serviços à
Comunidade
(PSC)
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Acolhimento em
Família
Acolhedora
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Serviços de
Acolhimento
Institucional
(Abrigos e
República) para
Crianças e
Adolescentes,
Jovens, Pessoas
Adultas e Idosas

Programa de
Promoção da
Convivência
Familiar e
Comunitária

Centro de
Integração e
Valorização do/a
Idoso/a (CIVI)

Centros
Comunitários

Bombeiros (AVCB) para todos os públicos, com exceção de pessoas
idosas e com deficiência que fica limitado a pessoas imunizadas e
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro.
 Visitas domiciliares: liberação parcial, restritas às situações de
acompanhamento e monitoramento do público alvo atendido e seleção
de famílias.
 Visitas de familiares: limitadas, agendado e/ou monitorado para evitar
aglomeração.
Horário de funcionamento: 24h.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos familiares presenciais: agendado
e/ou monitorado para evitar aglomeração.
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos, com exceção de pessoas
idosas e com deficiência que fica limitado a pessoas imunizadas e
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro.
 Visitas domiciliares e atividades externas: limitadas, somente em
situações excepcionais
 Visitas de familiares: limitadas, agendado e/ou monitorado para evitar
aglomeração.
Horário de funcionamento: por determinação da OSC, conforme Plano de
trabalho.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: agendado e/ou
monitorado para evitar aglomeração.
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos, com exceção de pessoas
idosas e com deficiência que fica limitado a pessoas imunizadas e
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro.
 Visitas domiciliares: liberação parcial, restritas às situações de
acompanhamento e monitoramento do público alvo atendido, em que
se verifique possibilidade eminente de agravamento da situação de
vulnerabilidade e risco e para situações emergenciais decorrentes da
situação de calamidade pública.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, agendado e/ou monitorado para
evitar aglomeração.
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos, com exceção de pessoas
idosas e com deficiência que fica limitado a pessoas imunizadas e
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, agendado e/ou monitorado para
evitar aglomeração.
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Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos, com exceção de pessoas
idosas e com deficiência e respeitando o distanciamento mínimo de 1,5
metro.
*Exceção aos espaços que executam serviço essencial, resguardadas as
normativas específicas.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h, nos demais horários em regime de
plantão.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: preferencialmente agendado e/ou
monitorado para evitar aglomeração.
 Visitas e atendimentos domiciliares: limitados, para situações em
acompanhamento em que possa haver indícios de um possível
agravamento das situações de risco.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: limitados, agendado e/ou monitorado para
evitar aglomeração.
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 40% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) e respeitando o distanciamento mínimo de 1,5
metro.


Conselho Tutelar

Casa dos
Conselhos

2.4.6. DIRETRIZES PARA O FUNCIONAMENTO NA FASE 4 – VERDE
Fase do Plano
São Paulo:

Unidade

Sede SASDH

Cadastro Único

Centro de
Referência de

FASE 4 – VERDE (Abertura parcial)
Fase decrescente, com menores restrições.

Diretrizes de Funcionamento
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: preferencialmente agendado e/ou
monitorado para evitar aglomeração.
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 60% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) e respeitando o distanciamento mínimo de 1,5
metro.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: preferencialmente agendado e/ou
monitorado para evitar aglomeração.
 Visitas domiciliares: liberado, cumprindo os protocolos e normativas
vigentes.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
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Atendimentos e acompanhamentos presenciais: preferencialmente
agendado e/ou monitorado para evitar aglomeração.
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 60% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos com exceção de pessoas
idosas e com deficiência, que fica limitado a pessoas imunizadas e
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro.
 Visitas domiciliares: liberado, cumprindo os protocolos sanitários.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: preferencialmente
Serviços de
agendado e/ou monitorado para evitar aglomeração.
Convivência e
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 60% da
Fortalecimento
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
de Vínculos
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos com exceção de pessoas
(SCFV)
idosas e com deficiência, que fica limitado a pessoas imunizadas e
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro.
 Visitas domiciliares: liberado, cumprindo os protocolos sanitários.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: preferencialmente
Programas de
agendado e/ou monitorado para evitar aglomeração.
Habilitação e
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 60% da
Reabilitação da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Pessoa com
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos com exceção de pessoas
Deficiência
idosas e com deficiência, que fica limitado a pessoas imunizadas e
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro.
 Visitas domiciliares: liberado, cumprindo os protocolos sanitários.
Horário de funcionamento: por definição da OSC no Plano de Trabalho
aprovado.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: preferencialmente
Programas de
agendado e/ou monitorado para evitar aglomeração.
Promoção da
Integração ao
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 60% da
Mercado de
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Trabalho
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos, com exceção de pessoas
idosas e com deficiência, que fica limitado a pessoas imunizadas e
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro.
 Visitas domiciliares: liberado, cumprindo os protocolos sanitários.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: preferencialmente
Centro de
agendado e/ou monitorado para evitar aglomeração.
Referência
Especializado de
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 60% da
Assistência Social
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
(CREAS)
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos com exceção de pessoas
idosas e com deficiência, que fica limitado a pessoas imunizadas e
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro.
Assistência Social
(CRAS)
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 Visitas domiciliares: liberado, cumprindo os protocolos sanitários.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: preferencialmente
agendado e/ou monitorado para evitar aglomeração.
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 60% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos com exceção de pessoas
idosas e com deficiência, que fica limitado a pessoas imunizadas e
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro.
 Visitas domiciliares: liberado, cumprindo os protocolos sanitários.
Horário de funcionamento: por definição da OSC.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: liberado, cumprindo
os protocolos sanitários.
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 60% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos com exceção de pessoas
idosas e com deficiência, que fica limitado a pessoas imunizadas e
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro.
 Visitas domiciliares: liberado, cumprindo os protocolos sanitários.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: preferencialmente
agendado e/ou monitorado para evitar aglomeração.
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 60% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos com exceção de pessoas
idosas e com deficiência, que fica limitado a pessoas imunizadas e
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro.
 Visitas domiciliares: liberado, cumprindo os protocolos sanitários.
Horário de funcionamento: por definição da OSC.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: preferencialmente
agendado e/ou monitorado para evitar aglomeração.
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 60% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos com exceção de pessoas
idosas e com deficiência, que fica limitado a pessoas imunizadas e
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro.
 Visitas domiciliares: liberado, cumprindo os protocolos sanitários.
 Visitas de familiares: liberado, cumprindo os protocolos sanitários.
Horário de funcionamento: 24h.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: preferencialmente
agendado e/ou monitorado para evitar aglomeração.
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Crianças e
Adolescentes,
Jovens, Pessoas
Adultas e Idosas

Programa de
Promoção da
Convivência
Familiar e
Comunitária

Centro de
Integração e
Valorização do/a
Idoso/a (CIVI)

Centros
Comunitários

Conselho Tutelar

Casa dos
Conselhos

Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 60% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos com exceção de pessoas
idosas e com deficiência, que fica limitado a pessoas imunizadas e
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro.
 Visitas domiciliares: liberado, cumprindo os protocolos sanitários.
 Visitas de familiares: liberado, cumprindo os protocolos sanitários.
Horário de funcionamento: por determinação da OSC, conforme Plano de
trabalho
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: preferencialmente
agendado e/ou monitorado para evitar aglomeração.
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 60% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos com exceção de pessoas
idosas e com deficiência, que fica limitado a pessoas imunizadas e
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro.
 Visitas domiciliares: liberado, cumprindo os protocolos sanitários.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
 Atendimentos e acompanhamentos presenciais: preferencialmente
agendado e/ou monitorado para evitar aglomeração.
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 60% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos, com exceção de pessoas
idosas e com deficiência, que fica limitado a pessoas imunizadas,
sempre respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro.


Atendimento:
 Atendimentos presenciais: preferencialmente agendado e/ou
monitorado para evitar aglomeração
 Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 60% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) para todos os públicos, com exceção de pessoas
idosas e com deficiência, que fica limitado a pessoas imunizadas,
sempre respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro.
*Exceção aos espaços que executam serviço essencial, resguardadas as
normativas específicas.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h, nos demais horários em regime de
plantão.
Atendimento:
 Atendimentos presenciais: preferencialmente agendado e/ou
monitorado para evitar aglomeração.
 Visitas e atendimentos domiciliares: liberado, cumprindo os
protocolos sanitários.
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.
Atendimento:
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Atendimentos presenciais: preferencialmente agendado e/ou
monitorado para evitar aglomeração.
Atividades coletivas presenciais: liberação parcial para até 60% da
capacidade do espaço considerando o Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) e respeitando o distanciamento mínimo de 1,5
metro.

2.4.7. DIRETRIZES PARA O FUNCIONAMENTO NA FASE 5 – AZUL
Fase do Plano
São Paulo:

Unidade
Todas as
unidades

Fase 5 – AZUL (Normal controlado)
Fase de controle da doença, liberação de todas as atividades com protocolos.

Diretrizes de Funcionamento
Funcionamento normal, seguindo os protocolos sanitários e demais
normativas vigentes.
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objetivo de garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais da
Assistência Social, com medidas e condições que garantam a segurança e a saúde dos
usuários e profissionais do SUAS. Portaria do Ministério da Cidadania nº 54, de 1º de
abril de 2020.
________. Recomendações para o funcionamento da rede socioassistencial de Proteção
Social Básica - PSB e de Proteção Social Especial - PSE de Média Complexidade do
Sistema Único de Assistência Social - SUAS, de modo a assegurar a manutenção da
oferta do atendimento à população nos diferentes cenários epidemiológicos da
pandemia causada pelo novo Coronavírus - COVID-19. Portaria do Ministério da
Cidadania nº 100, de 14 de julho de 2020.
________. Orientações e recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema
Único de Assistência Social - SUAS dos estados, municípios e Distrito Federal quanto
ao atendimento nos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no contexto
de emergência em saúde pública decorrente do novo coronavírus, covid-19. Portaria
SNAS/SEDS/MC nº 59, de 22 de abril de 2020.
________. Orientações e recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema
Único de Assistência Social dos Estados, Municípios e Distrito Federal quanto ao
atendimento nos serviços de acolhimento de pessoas idosas ou com deficiência no
contexto de emergência em saúde pública decorrente do novo coronavírus, covid19. Portaria SNAS/SEDS/MC nº 65, de 6 de maio de 2020.

________. Recomendações gerais para o atendimento às Mulheres em Situação de
Violência Doméstica e Familiar na rede socioassistencial do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS, no contexto da pandemia do novo coronavírus, covid-19.
Portaria SNAS/SEDS/MC nº 86, de 1º de junho de 2020.
________. Recomendações gerais para a garantia de Proteção Social à População em
Situação de Rua, inclusive imigrantes, no contexto da pandemia do novo coronavírus,
covid-19. Portaria SNAS/SEDS/MC nº 69, de 14 de maio de 2020.
________. Articulação entre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o Sistema
Único de Saúde (SUS) para prevenção e controle de infecções pelo novo coronavírus
(SARS-Cov-2) em Unidades de Acolhimento Institucional para pessoas idosas Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Nota Técnica nº 23/2020SAPS/GAB/SAPS/MS, publicada em 19 de maio de 2020
________. Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes no Contexto da
Pandemia da Covid-19 (novo coronavírus). Informativo sobre a Nota Técnica da
Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania nº 11/2020. Brasília:
24 de abril de 2020.
________. Dispõe sobre cuidados à comunidade socioeducativa, nos programas de
atendimento do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), no
contexto de transmissão comunitária do novo coronavírus (covid-19), em todo o
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_____. Orienta os/as psicólogos/as sobre o papel da Psicologia e as estratégias de
atuação profissional em função da pandemia do COVID-19. Comunicado à Categoria do
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Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo (SEDS-SP) nº 07, de 17 de
março de 2020 alterada pela Resolução SEDS nº 12, de 18 de maio de 2020.
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CFESS. Institui o Código de Ética Profissional do/a Assistente Social e dá outras
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APÊNDICES
APÊNDICE A

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA GUARDA E USO DE MATERIAL PERMANENTE
TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA GUARDA E USO DE MATERIAL PERMANENTE
IDENTIFICAÇÃO DO/A FUNCIONÁRIO/A:
Nome:
Matrícula:
Unidade/Setor:
Telefone de Contato:
E-mail:
Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, CNPJ nº 45.781.176/0001-66, a título de
empréstimo, para meu uso exclusivo em serviço, os equipamentos especificados neste termo de
responsabilidade, comprometendo-me a mantê-los em perfeito estado de conservação, ficando ciente de
que:
1. Se o equipamento for danificado ou inutilizado por emprego inadequado, mau uso,
negligência ou extravio, a prefeitura me fornecerá novo equipamento e cobrará o valor de
um equipamento da mesma marca ou equivalente ao da praça.
2. Em caso de dano, inutilização ou extravio do equipamento, deverei comunicar
imediatamente a chefia imediata.
3. Em caso de mudança de setor ou no caso de rescisão do contrato de trabalho, devolverei o
equipamento completo e em perfeito estado de conservação, considerando-se o tempo do
uso do mesmo, ao setor competente.
IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
Nome do
Nº
Patrimônio
Marca
Modelo
Equipamento
01
02
03
ASSINATURA DO/A FUNCIONÁRIO/A:
Americana, _______/_______/_________.

Funcionário/a
ANÁLISE DA DEVOLUÇÃO
Atesto que os bens foram devolvidos em
______/______/________, nas seguintes condições:

Americana, _______/_______/_________.
Em perfeito estado:
(
)
Apresentando defeito:
(
)
Faltando peças/acessórios:
(
)

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE:

Coordenador/a da Unidade/Setor
CIÊNCIA:

Funcionário/a
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APÊNDICE B
TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA GUARDA E USO DE DOCUMENTOS
TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA GUARDA E USO DE DOCUMENTOS
IDENTIFICAÇÃO DO/A FUNCIONÁRIO/A:
Nome:
Matrícula:
Unidade/Setor:
Telefone de Contato:
E-mail:
Declaro estar ciente da habilitação que me foi conferida para o manuseio dos documentos abaixo
relacionados. No tocante às atribuições a mim conferidas, no âmbito deste Termo de Responsabilidade,
comprometo-me a:
1. Manusear os documentos abaixo relacionados apenas para a execução do trabalho.
2. Manter a absoluta cautela quanto da guarda e uso dos documentos relacionados, a fim de evitar
que deles venham tomar ciência pessoas não autorizadas.
3. Manter sigilo das informações expostas nos documentos abaixo relacionados obtidas por força
de minhas atribuições, abstendo-me de revelá-los ou divulgá-los, sob pena de incorrer nas
sanções civis e penais decorrentes de eventual divulgação.
IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS:
Nº
DOCUMENTOS
01
02
03
04
05
ASSINATURA DO/A FUNCIONÁRIO/A:
Americana, _______/_______/_________.

Funcionário/a
ANÁLISE DA DEVOLUÇÃO
Americana, _______/_______/_________.
(
)
Atesto que os documentos foram devolvidos Em perfeito estado:
em
______/______/________, nas seguintes Em imperfeito estado:
(
)
condições:
Faltando documentos:
(
)
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE:

Coordenador/a da Unidade/Setor
CIÊNCIA:

Funcionário/a
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APÊNDICE C

INSTRUMENTAL DE REGRAMENTO
REGRAMENTO DO TELETRABALHO
EXMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
REF. Decreto Municipal nº 12.410 de 18/03/2020 – COVID-19
DADOS DO/A FUNCIONÁRIO/A:
Nome:
Nº Matrícula:
CPF:
Secretaria:
Equipamento/Unidade:
Função:
PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM TELETRABALHO:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
ASSINATURA DO/A FUNCIONÁRIO/A:
Ciente que ficarei à disposição da Administração.
Americana, _______/_______/_________.

Funcionário/a
AUTORIZAÇÃO:
De acordo,

Coordenador/a da Unidade/Setor
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APÊNDICE D

INSTRUMENTAL JORNADA DE TRABALHO
INSTRUMENTAL JORNADA DE TRABALHO
Unidade/Setor:
Período de Referencia:
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de ______/_______/_________

até ______/_______/_________

PLANEJAMENTO DA JORNADA DE TRABALHO
FUNCIONÁRIO/A

Segunda

HORÁRIO DE TRABALHO
Terça
Quarta
Quinta

AUTORIZAÇÃO:

Coordenador/a da Unidade/Setor

Sexta

APÊNDICE E

INSTRUMENTAL CRONOLOGIA DE TRABALHO
INSTRUMENTAL CRONOLOGIA DE TRABALHO
Unidade/Setor:
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Nome do/a
Funcionário/a
Período de Referencia:
Nº

DATA

de ______/_______/_________
HORÁRIO

01

de _____:_____
até _____:_____

02

de _____:_____
até _____:_____

03

de _____:_____
até _____:_____

04

de _____:_____
até _____:_____

05

de _____:_____
até _____:_____

06

de _____:_____
até _____:_____

07

de _____:_____
até _____:_____

08

de _____:_____
até _____:_____

09

de _____:_____
até _____:_____

10

de _____:_____
até _____:_____

até ______/_______/_________
ATIVIDADE DESENVOLVIDA

ASSINATURA DO/A FUNCIONÁRIO/A:
Americana, _______/_______/_________.

Funcionário/a
CIÊNCIA:
Americana, _______/_______/_________.

Coordenador/a da Unidade/Setor

APÊNDICE F
CRONOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO
INSTRUMENTAL CRONOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO
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Unidade/Setor:
Nome do/a Usuário/a ou
Responsável Familiar:
Nº

Data

Atividade realizada pela Unidade

Nome do profissional
que realizou a
atividade

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE:
Americana, _______/_______/_________.

Coordenador/a da Unidade/Setor

