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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DO COVID-19 

AVISO Nº 289/2020–PGJ-CG, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 
 

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

 

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

enunciados de entendimento, elaborados pelo Comitê Temático do Meio Ambiente; e 

enunciados conjuntos, elaborados pelos Comitês Temáticos do Meio Ambiente e Saúde 

Pública; do Consumidor, Saúde Pública e Habitação; de Violência Doméstica, Infância 

Protetiva, Pessoa com Deficiência, Idoso e Inclusão Social; e de Infância Protetiva, 

Adolescente em Conflito com a Lei, Inclusão Social e Pessoa com Deficiência, do Grupo de 

Trabalho de Enfrentamento à pandemia do COVID-19: 

  

Enunciados 

 

Comitê Temático do Meio Ambiente 

 

Saúde Ambiental e Fauna Silvestre 

  

7. No tocante aos jardins zoológicos e similares, deve-se avaliar a pertinência e conveniência, 

por meio da interlocução com órgãos gestores envolvidos no tema de fauna e saúde-

vigilância, quanto à suspensão de atividades de visitação presencial, em quaisquer 

modalidades que impliquem interação ou proximidade dos animais com o público, cumuladas, 

se o caso, com eventuais atividades virtuais educativas, tendo em vista a acentuada 

progressão de infecções humanas no território paulista e o potencial risco de contaminação 

da fauna. 

  

8. Para a proteção da vida silvestre, é necessário buscar a articulação e interlocução para 

avaliação, delineamento e previsão de estratégias conjuntas, respeitadas as atribuições dos 

diferentes órgãos, para a redução e contenção da circulação de pessoas e animais 

domésticos nas unidades de conservação de proteção integral, bem como em áreas verdes, 

parques, reservas estaduais e municipais e de diferentes tipologias que tenham fauna de vida 

livre em seus domínios. 
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9. Em relação às áreas de soltura de animais silvestres (ASAS) e monitoramento (ASM) e 

visando evitar e prevenir a introdução e disseminação de contaminações em ecossistemas 

naturais, deve-se buscar a interlocução com os órgãos gestores competentes para:  

 

i) atualização quanto às atividades de translocação, reintrodução e soltura de animais, 

avaliando-se eventual suspensão, com especial destaque aos grupos animais apontados 

como suscetíveis, caso ainda estejam em ação no território paulista;  

 

ii) adoção e reforço de medidas e diretrizes de biossegurança e sanitárias para tais 

estabelecimentos, inclusive, na execução de atividades de monitoramento (ASM), caso ainda 

estejam em curso. 

  

Audiências Públicas concernentes a processos e procedimentos administrativos 

ambientais urgentes em plataformas virtuais 

  

10. As audiências públicas têm especial relevância para a efetivação do art. 225 da 

Constituição Federal, que confere a todos o direito “ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado”, impondo “ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações”. 

  

Dessa forma, em nenhuma hipótese, a audiência pública virtual poderá ser realizada com 

violação ao direito fundamental de participação popular, devendo ser admitida de modo 

excepcional nos processos e procedimentos administrativos ambientais absolutamente 

necessários para evitar a paralisação de atividades de interesse público inadiáveis, bem como 

ser acompanhada da adoção de medidas de garantia mínima de participação presencial 

segura para a população digitalmente excluída. 

  

11. Em razão da excepcionalidade do momento de pandemia (Sars-Cov-2), que impõe 

distanciamento social restritivo da participação pessoal em audiência pública, bem como 

considerando que a exclusão digital alcança cerca de 25% da população (IBGE), as 

audiências públicas em plataforma virtual deverão ficar restritas a casos de urgência, 

ampliando-se paulatinamente para outros casos, na medida em que expandidos o acesso à 

internet e a facilidade da população em operar aplicativos próprios e, ainda assim, 

combinadas com os meios presenciais de participação. 
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12. O princípio de participação popular em matéria ambiental, incorporado na Declaração do 

Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92) e disciplinado nas Resoluções 

CONAMA nºs 1/86, 9/87 e 237/97 e na Deliberação CONSEMA Normativa nº 1/2011, no 

tocante às audiências públicas, impõe, além da realização do evento de forma parcialmente 

presencial, caso também adotado o sistema virtual, haja prévia e efetiva publicidade dos 

documentos e estudos necessários para a adequada compreensão das questões ambientais 

a serem expostas à participação e debates públicos, visando efetivar os princípios da 

participação democrática e do controle social do planejamento, das decisões e atos 

administrativos. 

  

13. Deverão ser observadas todas as disposições constantes da Deliberação CONSEMA 

Normativa nº 01/11 quanto à solicitação, à convocação e à realização das audiências públicas, 

com as seguintes adaptações: 

  

i) Para fins do art. 6º, os membros da mesa diretora deverão estar com suas câmeras ligadas 

e devidamente identificados para o público em geral - pelo nome e instituição ou entidade que 

representam - , ao passo que os demais deverão desligar suas câmeras e áudio, acionando-

os tão somente quando do uso da palavra, nos termos do inc. II deste dispositivo, momento 

em que deverão se identificar; 

  

ii) Para os fins do art. 12, ao longo de toda a audiência pública, uma via digital do estudo 

técnico deverá estar disponível para consulta, preferencialmente por meio da mesma 

ferramenta utilizada para a realização do ato ou, não sendo possível, no site do responsável 

pelo assunto em discussão. Também deverá ser disponibilizada uma via impressa do estudo 

em local físico pelo responsável pelo assunto em discussão no(s) Município(s) que sofrer(em) 

o impacto direto do empreendimento, plano, programa, projeto ou atividade a ser implantada, 

o qual também deverá servir de apoio aos interessados que não tenham estrutura ou 

equipamentos adequados para o acompanhamento do ato de forma virtual, ou que não 

tenham conhecimento de como operá-los; 

  

iii) Para os fins do art. 13, o responsável pelo empreendimento deverá providenciar local físico 

no(s) Município(s) que sofrer(em) o impacto direto do empreendimento, plano, programa, 

projeto ou atividade a ser implantada, e atentar para as seguintes medidas mínimas: a) 

atendimento ao “Plano São Paulo estratégico do Governo do Estado de São Paulo para 

vencer a COVID-19” no que concerne ao número máximo de pessoas reunidas; (b) fácil 
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acesso e boa ventilação natural; (c) disposição de assentos distantes pelo menos um metro 

entre si, salvo se as autoridades sanitárias determinarem distanciamento mínimo maior; (d) 

bom sinal de internet e profissionais da área de tecnologia da informação para orientação e 

apoio, de modo a prestar auxílio aos interessados que não tenham estrutura ou equipamentos 

adequados para o acompanhamento do ato de forma virtual, ou que não tenham 

conhecimento de como operá-los; (e) disponibilização de material adequado para 

higienização pessoal (álcool gel 70%); (f) controle de temperatura na entrada; (g) controle do 

uso obrigatório de máscaras por todos os participantes do ato presencial; 

  

iv) não sendo possível atender às restrições estabelecidas no Plano São Paulo para a 

realização segura do ato presencial, a audiência pública exclusivamente virtual não deverá 

ser realizada, sob pena de comprometimento ao princípio da participação popular, 

notadamente pelo risco de exclusão de considerável parcela da população; 

  

v) Para os fins do art. 19, as inscrições deverão ser realizadas por meio de chat disponível na 

ferramenta utilizada para a realização do ato e serão recebidas a partir do momento em que 

o presidente da mesa anunciar o início da audiência pública virtual; 

  

vi) Durante as audiências virtuais, devem ser garantidos os registros ao público participante 

de todos os questionamentos efetuados, bem como as respectivas respostas, ainda que estas 

sejam efetuadas posteriormente por questões de tempo ou dificuldades de respostas 

imediatas. 

  

Enunciados conjuntos 

 

Comitês Temáticos de Meio Ambiente e Saúde Pública 

 

Resíduos Sólidos de Saúde 

  

1. Os resíduos provenientes das atividades assistenciais a pacientes suspeitos ou 

confirmados quanto à infecção COVID-19 são classificados, segundo a RDC 222/2018 e 

Resolução CONAMA 358, como resíduo de serviço de saúde do Grupo A (subgrupo A1) de 

risco biológico, com presença de agentes biológicos, que, por suas características, podem 

apresentar risco de infecção, classificada com risco 3, ou seja, com alto risco de transmissão 

individual e moderado risco para a comunidade. 
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2. As unidades de saúde públicas geridas pelo Poder Público Municipal (Hospitais, Hospitais 

de Campanha, Prontos Socorros, UBS(s), UPA(S), Clínicas e similares) e incumbidas de 

assistência à saúde de pessoas suspeitas ou confirmadas quanto à infecção COVID-19, 

inclusive eventuais Hospitais de Campanha em funcionamento, com base na RDC nº 

222/2018, na Resolução Conama nº 358/2005, na NT Anvisa nº 04/2020 e no Comunicado 

CVS-SAMA nº 7/2020, devem intensificar as medidas de boas práticas de gerenciamento de 

resíduos sólidos de serviço de saúde no que se refere a segregação, acondicionamento, 

identificação, coleta e transporte interno, armazenamento interno temporário e externo, coleta 

e transporte externo e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos de serviço de 

saúde provenientes do atendimento de casos de COVID-19, sem prejuízo das ações 

envolvendo os demais resíduos de saúde provenientes de outros atendimentos. 

  

3. As unidades de saúde privadas (Hospitais Particulares e Similares) e demais unidades de 

saúde pública estaduais ou federais eventualmente em funcionamento no território do 

Município, que estejam dando assistência à saúde de pessoas suspeitas ou confirmadas 

quanto à infecção COVID-19, com base na RDC nº 222/2018, na Resolução Conama nº 

358/2005, na NT Anvisa nº 04/2020 e no Comunicado CVS-SAMA nº 7/2020, devem ser 

submetidas mais intensamente às fiscalizações municipais sobre as medidas de boas práticas 

de gerenciamento de resíduos sólidos de serviço de saúde, no que se refere a segregação, 

acondicionamento, identificação, coleta e transporte interno, armazenamento interno 

temporário e externo, coleta e transporte externo e destinação final ambientalmente adequada 

dos resíduos de serviço de saúde provenientes do atendimento de casos de COVID-19, sem 

prejuízo das ações envolvendo os demais resíduos de saúde provenientes de outros 

atendimentos. 

  

4. O Município deve dispor de plano de gerenciamento de resíduos de saúde, com todas as 

necessárias adequações ou aditamentos, visando a uma gestão eficiente e segura dos 

resíduos sólidos de saúde para enfrentamento, também, do período de pandemia da COVID-

19. 

  

5. Na hipótese de eventual aumento da geração, coleta e transporte de resíduos sólidos de 

saúde decorrente do atendimento a pacientes com COVID-19 (e não só de resíduos de saúde 

propriamente ditos, como também máscaras, aventais, lenços, toalhas, utensílios de 

alimentação descartáveis e EPIs após contato direto com pacientes em isolamento por 
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COVID-19), pode despontar necessária a adoção de medidas preventivas ou corretivas 

administrativas contratuais, para que o serviço público de coleta, transporte e disposição final 

não seja suspenso ou interrompido enquanto perdurar a Pandemia COVID-19. 

  

6. A Vigilância Sanitária Municipal, no tocante às unidades de saúde públicas e privadas 

(Hospitais, Hospitais de Campanha, Prontos Socorros, UBS(s), UPA(S), Clínicas e similares), 

em atividade no Município incumbidas de assistência à saúde de pessoas suspeitas ou 

confirmadas pela COVID-19, deve: 

  

a) intensificar a fiscalização sobre o cumprimento das medidas de boas práticas de 

gerenciamento de resíduos sólidos de serviço de saúde relativas à segregação, ao 

acondicionamento, à identificação, à coleta e ao transporte interno, ao armazenamento interno 

temporário e externo, à coleta e ao transporte externo e à destinação final ambientalmente 

indicada dos resíduos de serviço de saúde (não só os resíduos de saúde propriamente ditos, 

como também máscaras, aventais, lenços, toalhas, utensílios de alimentação descartáveis e 

EPIs após contato direto com pacientes em isolamento por COVID-19) gerados no 

atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados de casos de COVID-19, sem prejuízo dos 

demais RSS gerados de outros atendimentos de saúde humana nestes locais; 

  

b) conferir os respectivos planos de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde de cada 

unidade fiscalizada e o volume de geração de RSS, desde janeiro de 2020 até a data da 

fiscalização, visando à constatação de aumento do volume e correta gestão; 

  

c) apresentar relatório circunstanciado das atividades de fiscalização dos itens “a” e “b” de 

cada unidade visitada e das eventuais medidas administrativas tomadas em face de infrações 

constatadas (RDC 222/2018, Resolução Conama 358/2005, NT Anvisa 04/2020 e 

Comunicado CVS-SAMA n. 7/2020). 

 

Comitês Temáticos de Consumidor, Saúde Pública e Habitação 

 

Transporte Público 

  

1. O transporte público urbano é serviço essencial e, neste momento, é necessária a 

manutenção de sua regular prestação, sem prejuízo do distanciamento social. 
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2. Os prestadores de serviço de transporte público coletivo (Poder Público e concessionárias) 

devem adotar providências efetivas para que, nos terminais e pontos de ônibus e nas estações 

de trem e metrô, seja mantido o distanciamento social entre os usuários, sugerindo-se a 

observância do Parecer Técnico do CAEX nº0828894 em conformidade com as 

peculiaridades do transporte público no município. 

  

3. Os prestadores de serviço de transporte público coletivo (Poder Público e concessionárias) 

devem realizar campanhas de conscientização que orientem as pessoas sobre a necessidade 

de manutenção do distanciamento social e do uso obrigatório de máscaras de proteção. 

  

4. Os prestadores de serviço de transporte público coletivo (Poder Público e concessionárias) 

devem realizar campanhas para que as pessoas sintomáticas ou com imunidade reduzida 

evitem o uso do transporte coletivo e devem lhes oferecer formas alternativas adequadas de 

transporte. 

  

5. Os ônibus e vagões de trem e metrô devem ser higienizados e desinfectados a cada 

viagem. 

  

6. Água e sabão devem ser disponibilizados nos sanitários dos terminais e estações de 

transporte público. 

  

7. Álcool em gel deve ser disponibilizado nos terminais e estações de ônibus, trem e metrô e 

no interior dos ônibus. 

  

8. É recomendável a realização de campanhas publicitárias que estimulem o uso de meios 

alternativos de pagamento (como cartões e bilhetes), de maneira a reduzir o uso do dinheiro. 

  

9. Deve ser privilegiada a ventilação natural dos veículos, mantendo-se as janelas abertas. 

  

10. É obrigatório o uso de máscara de proteção facial por consumidores, motoristas e 

colaboradores nos terminais de ônibus, nas estações de trem e metrô e no interior dos ônibus, 

vagões, táxis e carros de transporte por aplicativo. Os prestadores dos serviços devem impedir 

a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara de proteção 

facial (Lei Federal nº13.979/20 e Decreto Estadual nº64.959/20). 
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11. A redução da frota de ônibus, trem e metrô é medida excepcional, que deve ser precedida 

de minucioso estudo técnico, orientada por profissional da saúde, autorizada pelo poder 

concedente, antecedida e acompanhada de ampla e efetiva divulgação das recomendações 

de distanciamento social e de isolamento, assim como das medidas de higiene e proteção. 

 

Na hipótese de redução da frota, o Conselho de Usuários do Transporte deve ser ouvido e os 

usuários devem ser informados previamente sobre os novos horários. 

  

12. O Poder concedente deve exigir e fiscalizar o cumprimento das medidas de segurança, 

proteção e distanciamento social. 

  

13. É recomendável a manutenção de diálogo do Ministério Público com o Poder concedente, 

com a concessionária do serviço de transporte público coletivo e com o Conselho Municipal 

de Usuários do serviço de transporte, a fim de verificar a possibilidade de implantação 

consensual de medidas que contribuam para a preservação da vida e da saúde das pessoas 

e para evitar a disseminação do coronavírus. 

  

Comitês Temáticos de Violência Doméstica; Infância Protetiva; Pessoa com 

Deficiência; Idoso e Inclusão Social 

 

Rede de atenção às mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas com 

deficiência em situação de violência 

  

1. A rede de atenção às mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com 

deficiência física ou intelectual em situação de violência em situação de violência é essencial 

e não pode haver suspensão das atividades durante o estado de emergência, priorizando-se 

o atendimento presencial? (arts. 3º e par. 7º, C, Lei nº 13.979/20, aletrado pela 14.022/20). 

  

Atendimento presencial obrigatório 

  

2. O atendimento presencial pela rede de atendimento e enfrentamento é obrigatório, mesmo 

diante de restrições sanitárias, para situações que envolvam os ilícitos elencados no par. 2º, 

incisos I a IV, do art. 3º da Lei nº 14.022/20. 

  

Medidas Protetivas de Urgência: requerimento e elementos de convicção 
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3. O requerimento de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha e aquelas 

previstas nas Leis 10.741/03 e 13.431/17 pode ser feito on-line, em momento anterior ao 

registro do Boletim de Ocorrência, tendo por base elementos de convicção que não exijam 

necessariamente a presença física da vítima (art. 4º, par. 2 º e 3º, da Lei nº 14.022/20), com 

interpretação extensiva para abranger as Leis 10.741/03 e 13.431/17 por se tratar de normas 

procedimentais protetivas e por força do art. 7º da mesma lei e artigo 3º do CPP. 

 

Prioridade para exame de corpo de delito 

  

4. Há prioridade para realização do exame de corpo de delito no caso de violência de gênero 

contra mulheres e de violência contra criança, adolescente, pessoa idosa ou pessoa com 

deficiência física ou intelectual e, na hipótese de restrição à circulação de pessoas, o exame 

de crimes de natureza sexual poderá ser feito no local em que se encontrar a vítima por 

equipes móveis, que devem ser disponibilizadas pelos órgãos de segurança (art. 3º, par. 4º, 

da Lei nº 14.022/20). 

  

Comitês Temáticos de Infância Protetiva; Adolescente em Conflito com a Lei; Inclusão 

Social e Pessoa com Deficiência 

  

1. Considerando a maior necessidade neste momento de pandemia de que sejam produzidas 

informações sistematizadas e que permitam a análise das situações de risco e de 

vulnerabilidade que incidem sobre famílias e indivíduos de um determinado território, visando 

à tomada das medidas cabíveis de acordo com a realidade de cada território, deve-se 

assegurar que os municípios implementem ou cumpram a Vigilância Socioassistencial, 

diretamente vinculada aos órgãos gestores da Política de Assistência Social, e devidamente 

articulada com os demais setores e saberes responsáveis por políticas públicas correlatas, 

como, por exemplo, os indicadores epidemiológicos no contexto de pandemia. 
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