
REGRAS DE CONDUTA PARA O 
ATENDIMENTO DO PORTA ABERTA - COVID19

ATENDIMENTO SEGURO

Regras para ser atendido

• Possuir agendamento prévio.
• Comparecer no dia e local agendado somente o cidadão que será atendido,

             preferencialmente sem acompanhantes.
• Poderá ser impedido o acesso de acompanhantes nos postos de atendimento da

            Secretaria Municipal de Finanças.
• Uso obrigatório de máscaras de proteção durante todo o atendimento (não será

             permitida a entrada nos postos de atendimento sem máscara de proteção).
• Não realizar contato físico com terceiros durante o atendimento (beijos, abraços,

             aperto de mão).
• Evitar o atendimento presencial em caso de febre, tosse ou sintomas de gripe.

Fontes utilizadas:
Ordem de Serviço SMF nº 04, de 11 de junho de 2020
Protocolo Sanitário Municipal (https://covid-19.campinas.sp.gov.br/)

TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO PORTA ABERTA 
ADOTARAM MEDIDAS PARA O ATENDIMENTO SEGURO

Contingenciamento

• Atendimento em conformidade com o decreto 20.901, de 03 de junho de 2020,
            com a capacidade de 20% do normal e com horários reduzidos. Grupos reduzidos
            de pessoas na sala de espera e no interior da sala de atendimento.

Higienização e proteção

• Todos os ambientes passam pelo processo de higienização periódica antes e 
            durante o atendimento ao público.

• Higienização das mãos antes do início do atendimento.
• Uso obrigatório de máscara durante todo o atendimento.
• Os aparelhos de ar-condicionado não podem ser ligados.
• As janelas permanecerão abertas para a adequada circulação de ar.

Distanciamento social

• Utilização de demarcação de espaços de espera e marcadores de distância.
• Na sala de espera: cadeiras individuais com o distanciamento mínimo de 1,5m entre

             uma e outra. Pedimos a gentileza de não deslocarem as cadeiras.
• Na sala de atendimento: entre as mesas de atendimento há um distanciamento

            mínimo de 1,5m (utilização de mesas intercaladas).

Canais Digitais

Priorize o atendimento pelo canais digitais, para a sua comodidade e segurança

• Ambiente Exclusivo de Finanças
• Serviços Online
• Atendimento telefônico - (19) 3755-6000 com horário de funcionamento de

            segunda à sexta-feira, das 8h às 18h
• Atendimento via e-mail - sac@campinas.sp.gov.br
• Atendimento online (via chat) -  com

             horário de funcionamento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h
• Sistema SIAC: 

Para saber mais, acesse: 

https://www.campinas.sp.gov.br/sac-portaaberta

https://issdigital.campinas.sp.gov.br/atendimento/

www.campinas.sp.gov.br/fin-online

https://issdigital.campinas.sp.gov.br/atendimento/
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