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

 

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

 

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

enunciados de entendimento, elaborados pelos Comitês Temáticos da Transparência e do 

Consumidor, e enunciados conjuntos dos Comitês Temáticos de Inclusão Social, Violência 

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

  

Enunciados Comitê Temático da Transparência 

  

Organizações Sociais de Saúde 

  

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

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

todas as contratações e/ou aquisições realizadas. 

  

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

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

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

de sua inscrição na Receita Federal do Brasil ou documento equivalente no exterior; c) o prazo 

contratual; d) o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição (art. 4º, § 2º, da Lei 

Federal nº 13.979/2020). 

  

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

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

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

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

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

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

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

alimentação atualizada do sistema AUDESP do TCE/SP, bem como de outros sistemas 
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similares que permitam o acompanhamento das suas atividades, notadamente o sítio “ SP 

CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS - Transparência”  do Estado de São Paulo. 

  

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

as Organizações Sociais de Saúde devem providenciar a substituição dos documentos 

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

transferências bancárias ou declarações, especificando-se, em qualquer caso, os valores e 

os objetos da aquisição ou contratação. 

  

Comitê Temático do Consumidor 

  

Planos de Saúde 

  

8. Durante a pandemia do coronavírus, o diagnóstico e o tratamento da COVID-19 devem ser 

prestados pelas operadoras de planos de assistência à saúde, independentemente do 

cumprimento de prazos de carência que não seja o prazo de 24 horas para urgências e 

emergências (art. 12, V, “c”, Lei nº 9.656/98, Súmula 597/ STJ e Súmula 103/ TJSP). 

  

9. As operadoras de planos de assistência à saúde devem disponibilizar a seus beneficiários 

o teste diagnóstico para infecção pelo coronavírus indicado pelo médico assistente, mesmo 

que não esteja previsto no rol da ANS (art. 421, Código Civil; STJ, AgRg no AREsp 

708.082/DF e AgInt no AREsp 1359417/DF; Súmula 102/ TJSP). 

  

10. Durante a pandemia do coronavírus, as operadoras de planos de assistência à saúde não 

devem interromper ou adiar os atendimentos e os tratamentos continuados ou qualquer outro 

procedimento cuja não realização possa colocar em risco a vida do paciente. 

  

11. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual ou familiar pela operadora 

deve observar o prazo de inadimplemento superior a 60 dias, consecutivos ou não (art. 13, 

par. ún., II, Lei nº 9.656/98), e somente pode ocorrer após prévia notificação do consumidor, 

com prazo não inferior a 10 dias para purgar a mora (Súmula 94/TJSP). Durante a internação 

do paciente ou o tratamento da COVID-19, não pode ocorrer suspensão ou rescisão do 

contrato individual, familiar ou coletivo, ainda que exista inadimplemento do consumidor (art. 

13, par. ún., III, Lei nº 9.656/98). 
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Enunciados conjuntos 

  

Comitês Temáticos de Inclusão Social, Violência Doméstica e Saúde 

  

Pautas Identitárias 

  

1. As decisões e ações adotadas para o enfrentamento dos impactos da pandemia da COVID-

19, nas redes de saúde e assistência social, devem se pautar pelos enfoques de gênero, raça 

e classe e pelas suas interseccionalidades, além de considerar o princípio da não 

discriminação, atentando-se às desigualdades históricas e sociais que acometem as pessoas 

inseridas nestes marcadores. 

  

2. As medidas de vigilância sanitária e socioassistencial devem atentar à necessidade da 

produção de indicadores que contemplem raça, gênero e orientação sexual, em seus sistemas 

de informação, com o objetivo de diagnosticar e balizar as políticas, incluindo as ações 

afirmativas. 

  

3. A atenção para os cuidados em saúde mental em relação aos efeitos de gênero, da 

pandemia deve levar em consideração as mulheres que atuam na linha de frente na luta contra 

a COVID-19, visto que representam um grande contingente de profissionais de saúde e de 

assistência social, bem como porque são as mulheres que majoritariamente prestam cuidados 

a terceiros como familiares doentes, idosos e crianças. 

  

4. A atenção para os cuidados em saúde mental em relação aos impactos decorrentes da 

medida de distanciamento social ampliado durante a pandemia deve levar em consideração 

as vulnerabilidades das populações LGBTQI+, diante de possíveis trajetórias de vida 

marcadas por discriminação, estigmatização, violência, exclusão social, tentativas de suicídio, 

dentre outras, pautando-se pelo atendimento humanizado e acolhedor. 

  

5. A atenção para os cuidados em saúde mental em relação à pandemia deve levar em 

consideração as vulnerabilidades da população negra, em razão do racismo e discriminações, 

bem como do luto presente, porque constitui o maior contingente de pessoas mortas por 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada por coronavírus. 
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6. A vigilância e a proteção socioassistenciais deverão atentar aos impactos de gênero da 

COVID-19, especialmente às vulnerabilidades das mulheres decorrentes das medidas de 

distanciamento social, como a redução de recursos para a garantia de meios de subsistência 

e segurança alimentar e nutricional, aliada à realidade das trabalhadoras informais e 

domésticas e ao fechamento das escolas e creches, dentre outros fatores. 

  

7. A vigilância e a proteção socioassistenciais também deverão se pautar pelos especiais 

impactos das medidas de distanciamento social ampliado para as pessoas transgêneros, 

atentando-se às suas vulnerabilidades relacionados ao possível abandono escolar precoce, 

ao rompimento abrupto com a família de origem, à exclusão do mercado formal de trabalho, 

à eventual situação de rua e à garantia de meios de subsistência e segurança alimentar e 

nutricional. 

  

8. Os serviços de saúde sexual e reprodutiva que prestam atendimento a mulheres e meninas 

devem permanecer abertos, garantindo-se o acesso à contracepção, aos cuidados pré e pós-

natal e relacionado ao nascimento, à orientação sobre o planejamento familiar e ao controle 

das infecções sexualmente transmissíveis, ressalvadas as ações de telemedicina permitidas 

em caráter excepcional e temporário, na forma regulamentada pela Portaria n° 467/2020, do 

Ministério da Saúde, no que couber. Ainda devem ser garantidos o acesso ao exercício do 

direito ao abortamento, nos casos previstos em lei, e o atendimento emergencial, integral e 

multidisciplinar para os casos de violência sexual, nos termos da Lei n° 12.845/13. 

  

9. Além da notificação nos casos de suspeita ou confirmação de violência contra a mulher e 

demais providências que se fizerem necessárias no âmbito da Lei n° 10.778/03, os 

profissionais de saúde devem atentar para a articulação com os serviços da rede 

socioassistencial ou especializados, onde houver, nos casos em que a violência comporte 

risco à mulher ou à comunidade, em consonância com as diretrizes da Portaria n° 86/20, da 

Secretaria Nacional de Assistência Social. 

  

10. As redes de saúde e de assistência social deverão disponibilizar às mulheres cisgênero e 

transgênero, especialmente às mulheres refugiadas e migrantes e às mulheres com 

deficiência informações, de modo acessível, sobre: a) os riscos do agravamento das situações 

de violência doméstica e familiar, durante o período de vigência das medidas de 

distanciamento e isolamento social, em razão dos riscos relacionados ao uso de bebidas 

alcoólicas e outras substâncias; b) as redes de proteção e os canais para registro de denúncia. 
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11. As equipes da estratégia de saúde da família e as equipes multidisciplinares de consultório 

na rua, considerando seu papel fundamental no âmbito das visitas domiciliares, no 

atendimento in loco e na observação e intervenção de fatores que colocam a saúde em risco, 

devem realizar alertas de conscientização e monitoramento, ainda que à distância, sobre as 

situações de violência contra as mulheres e meninas, assim como devem divulgar a rede 

protetiva disponível para os casos de atendimento social e registro de denúncia. 

  

12. O treinamento contínuo das equipes deve atentar para o atendimento humanizado, 

integral e não discriminatório, de sorte a construir fluxos que incluam os serviços 

socioassistenciais e a expedição de diretrizes técnicas informando sobre o caráter obrigatório 

do preenchimento de marcadores etnorraciais, conforme as conhecidas categorias do IBGE, 

inclusive nas políticas de enfrentamento à pandemia. 

  

13. Todo atendimento realizado pelos serviços de proteção social envolvendo as pastas de 

saúde e de assistência social às populações LGBTQI+ e às mulheres em situação de 

violência, inclusive pela via remota, deve pautar-se pelo acolhimento, pela escuta e pelo 

princípio da não revitimização. 

  

14. O mapeamento de instituições parceiras e de espaços seguros e de apoio às pessoas 

refugiadas e migrantes LGBTQI+ é essencial para o conhecimento dos serviços disponíveis 

e para o referenciamento desta população, de modo confiável e seguro, quando necessário, 

criando um fluxo de atendimento. 

  

15. As políticas de enfrentamento à COVID-19 devem mensurar seus impactos sobre a 

população negra, as mulheres e as populações LGBTQI+. Se tais impactos forem 

desproporcionalmente maléficos em relação às demais camadas da população, as políticas 

devem ser revistas para evitar a discriminação indireta. 
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