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Dispõe sobre ...
• orientações
• recomendações
• procedimentos
– serviços socioassistenciais executados
• Diretamente ou
• Por meio de parcerias – Termos de Colaboração e de
Fomento
de acordo com as medidas de prevenção, controle e contenção
de riscos de contágio pelo Coronavírus – Covid 19.

Art. 1º - Orientações Gerais
Orientações e recomendações aplicáveis a
todos os serviços, programas e projetos
vinculados à SMASDH

• Disseminação das informações;
• Atendimento às recomendações e normativas
vigentes;
• Medidas de higiene e etiqueta respiratória;
• Recursos humanos e regime de trabalho.

Art. 2º -Orientações Específicas por
Políticas vinculadas à SMASDH
Os serviços deverão observar:

- as orientações gerais e
- as específicas,

conforme as fases do Plano São Paulo

• Atendimento ao público;
• Capacidade de atendimento;
• Organização e Oferta das Atividades;
• Medidas para Retomada das Atividades
Coletivas Presenciais.

Atendimento ao Público
Mantido para
todos os Serviços

Horário regular de
funcionamento da
Unidade

Profissional
disponível para
orientação aos
usuários

Capacidade de Atendimento
Proteção Social Básica e Especial de Média Complexidade
Prioritariamente atendimento remoto.
Atendimento individual presencial para os casos classificados como
prioritários (situações emergenciais e/ou de risco pessoal ou social),
respeitado o limite de 30% da capacidade.

Fase 1
Vermelha

Serviços de Proteção Social Básica: as situações prioritárias serão avaliadas pelo
serviço, a partir de suas demandas e especificidades e, no caso dos Serviços de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, deverão ser observadas as situações
prioritárias conforme o art. 3º, da Resolução CNAS nº 01, de 21 de fevereiro de 2013.
Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade: observar as
orientações da Cartilha “Capacitação Sobre o Trabalho da Proteção Especial de
Média Complexidade”, disponível no site da PMC na página da SMASDH, em
http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/assistencia-social-segurancaalimentar/capacitacaomediacomplfever2021.pdf ;
Atendimento à População Adulta em Situação de Rua: garantir a manutenção da
oferta de atendimento do serviço.

Capacidade de Atendimento
Proteção Social Básica e Especial de Média Complexidade
Manutenção dos canais remotos de atendimento durante todo o período de
oferta do serviço;

Fase 2
Laranja

Capacidade de atendimento presencial de 35%* - podendo ser em horários
alternados e permitida a utilização de outros espaços, preferencialmente
abertos, para o desenvolvimento das atividades.
*A capacidade de atendimento poderá ser alterada, devendo sempre obedecer os
decretos regulamentadores que venham a ser publicados.

Fase 3
Amarela

Fase 4

Capacidade de atendimento presencial de 50%* - podendo ser em horários
alternados e utilização de outros espaços, preferencialmente abertos, para o
desenvolvimento das atividades.
*A capacidade de atendimento poderá ser alterada, devendo sempre obedecer os
decretos regulamentadores que venham a ser publicados.

Capacidade de atendimento presencial de 70%*, combinado com as
atividades remotas.

Verde

*A capacidade de atendimento poderá ser alterada, devendo sempre obedecer os
decretos regulamentadores que venham a ser publicados.

Fase 5

Funcionamento normalizado.

Azul

Capacidade de Atendimento
Proteção Social Especial de Alta Complexidade
Fase 1
Vermelha

Ficam suspensas as atividades coletivas e externas, mediante avaliação das equipes do
serviço.
Ficam suspensas as atividades coletivas e externas que não sejam imprescindíveis aos usuários;

Fase 2
Laranja

Ficam mantidas apenas as visitas imprescindíveis à manutenção dos vínculos, sempre de forma
intercalada, a fim de evitar o trânsito conjunto de pessoas, devendo os visitantes serem
orientados quanto às medidas de higienização das mãos ao entrar e ao sair.
Sempre que possível, estimular o contato entre usuários e público externo por meio virtual,
inclusive como forma alternativa às visitas presenciais.
Ficam suspensas as atividades coletivas e externas que não sejam imprescindíveis aos usuários;

Fase 3

Amarela

Fase 4
Verde
Fase 5
Azul

Ficam mantidas apenas as visitas imprescindíveis à manutenção dos vínculos, sempre de forma
intercalada, a fim de evitar o trânsito conjunto de pessoas, devendo os visitantes serem
orientados quanto às medidas de higienização das mãos ao entrar e ao sair.
Sempre que possível, estimular o contato entre usuários e público externo por meio virtual,
inclusive como forma alternativa às visitas presenciais.
Ficam autorizadas as visitas, na forma de organização do serviço, mantendo, sempre que
possível, o contato entre usuários e público externo por meio virtual, inclusive como forma
alternativa às visitas presenciais.
Funcionamento normalizado.

Organização e Oferta das Atividades
FASES/ATIVIDADES

Vermelha

Laranja

Amarela

Verde

Azul

Atividades de busca
ativa

Sim, por meio remoto.

Sim

Sim

Sim

Sim

Presencial para situações
emergenciais e/ou de risco
pessoal e social
Sim, em situações
emergenciais e/ou de risco
pessoal e social
Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Acolhida/atendimento
individual presencial
Acolhida/atendimento
em pequenos grupos
presencial
Estudo social
Visita domiciliar

*Exceto no caso de grupo
familiar
Sim
Sim, em situações emergenciais
e/ou de risco pessoal e social

*Seguindo as normativas
específicas, inclusive publicadas
pela SMASDH, para cada
Proteção/Serviço

Organização e Oferta das Atividades
FASES/ATIVIDADES

Vermelha

Laranja

Amarela

Verde

Azul

Orientações individuais

Sim. Se presencial,
preferencialmente
com agendamento

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim, em Pequenos
grupos

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

presenciais ou por meios
remotos
Orientações grupais

Atividades grupais de convívio

Atividades socioeducativas

Atividades e articulações junto
a outras políticas públicas

Não

Não

Sim, por meio
remoto

De acordo com espaço
físico
Sim, em Pequenos
grupos
De acordo com espaço
físico
Sim, em Pequenos
grupos
De acordo com espaço
físico
Sim, por meio remote, e
presencial, em
pequenos grupos

Organização e Oferta das Atividades
FASES/ATIVIDADES

Vermelha

Laranja

Amarela

Verde

Azul

Encaminhamentos para a
rede socioassistencial e
serviços de outras políticas
públicas
Mobilização e articulação
da rede socioassistencial

Sim, em
situações
emergenciais

Sim

Sim

Sim

Sim

Por meio
remoto

Sim Por meio remoto
e presencial em
pequenos grupos

Sim

Sim

Sim

Mobilização e
fortalecimento de redes de
apoio

Por meio
remoto

Sim, por meio
remoto e presencial
em pequenos grupos

Sim

Sim

Sim

Notificação de situações de
violação de direitos

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Acompanhamento familiar
presencial

Sim, nas
situações
emergenciais
e/ou de risco
pessoal e social

Sim

Sim

Sim

Sim

Organização e Oferta das Atividades
FASES/ATIVIDADES

Vermelha

Laranja

Amarela

Verde

Azul

Orientações aos usuários para a
prevenção da
transmissibilidade do novo
coronavírus

Sim, por meio
remoto

Por meio remoto e
presencial de forma
individual

Remoto e
presencial

Remoto e
presencial

Remoto e
presencial

Visitas presenciais de
familiares/pessoas externas nos
serviços de acolhimento

Não

Sim, com restrições

Sim, com
restrições

Sim

Sim

Reuniões de equipe, supervisão,
formação/capacitação

Sim, por meio
remoto

Preferencial-mente
por meio remoto

Remoto ou
presencial

Remoto ou
presencial

Remoto ou
presencial

Medidas para Retomada das
Atividades Coletivas Presenciais
•

As Unidades Executoras de cada serviço deverão adotar medidas preventivas para
reorganização dos espaços e organização da retomada das atividades coletivas
presenciais, conforme indicado para cada fase prevista no item III, elaborando
documento próprio, que deverá ser divulgado e discutido com os funcionários e
com os usuários do serviço, observando as recomendações de:

•

a. promover a demarcação no piso dos espaços destinados às filas de atendimento, para que
durante a espera seja observada a distância mínima de um metro e meio entre os usuários;
b. limitar o número de usuários por grupo/atividade coletiva, evitando a aglomeração de pessoas;
c. indicar a capacidade de ocupação de cada espaço interno, fixando cartazes e sinalização
adequada;
d. reforçar por meio de material informativo, em cada espaço, que é obrigatório o uso de máscaras
de proteção pelos funcionários e usuários;
d. fornecer álcool em gel para utilização dos usuários;
e. providenciar a adequada higienização de sanitários, corrimãos, elevadores, maçanetas e áreas
comuns, especialmente as superfícies altamente manipuladas, como telefones, botoeiras, etc.;
f. priorizar o uso de espaços abertos e bem ventilados;
g. em caso de distribuição de lanches prontos, utilizar embalagens individuais;
h. em caso de oferta de refeição, observar a divisão dos usuários em grupos pequenos, atentando
às regras de higiene já citadas anteriormente e evitando proximidade inferior a um metro e meio
entre os usuários.

•
•
•
•
•
•
•
•

• Disponibilizado o endereço de e-mail
smcais.vigilancia@campinas.sp.gov.br para
encaminhamento de dúvidas,
• divulgação das respostas na forma de material
de apoio disponível pelo endereço eletrônico:
http://www.campinas.sp.gov.br/notas_tecnicas_smasdh.php

