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ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS 
CONFERÊNCIAS  MUNICIPAIS 2021 -

PROCEDIMENTOS





CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 
NOS FORMATOS:

❖ PRESENCIAL OU HÍBRIDO

❖ VIRTUAL



Os municípios deverão seguir regras
rígidas da vigilância sanitária no tocante
a realização das Conferências
Municipais, prestando orientações a
todos os participantes quanto a
prevenção e transmissão Covid-19.



Conferências no formato presencial ou 
hibrido

Destacamos alguns itens de segurança:

✓ Distância segura – Manter a distância
mínima entre pessoas de 1,5 metro em
todos os ambientes, internos e externos;

✓ Contato físico – Orientar os participantes,
para que evitem tocar os próprios olhos,
boca e nariz e evitem contato físico com
terceiros, tais como beijos, abraços e aperto
de mão.



✓ Proteção pessoal – Exigir o uso obrigatório de
máscaras ou protetores faciais de forma
correta, em todos os ambientes de trabalho da
conferência;

✓ Alimentação – 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.



✓ Higienização das mãos – Incentivar a
lavagem de mãos ou higienização com álcool
em gel 70% antes do início dos trabalhos;

✓ Disponibilização de álcool em gel 70% –
dispensador com álcool em gel 70%, para
higienização das mãos com frequência, na
entrada do local do evento e ainda em
pontos estratégicos, para uso de todos os
participantes;



✓ Descarte de máscara – Indicar aos
participantes os locais específicos para
descarte de máscaras, bem como divulgar
instruções de como colocá-las e retirá-las
com segurança;

✓ Compartilhamento de objetos – Orientar os
participantes para que não compartilhem
objetos pessoais, tais como fones de ouvido,
celulares, canetas, copos, bem como para
que realizem a higienização adequada dos
mesmos;



- Limpeza e higienização dos ambientes

✓ Limpeza – 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 da conferência, evitando
aglomerações;



✓ Lixeiras – 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);

✓ Manter portas abertas – Sempre que
possível, manter as portas e janelas abertas,
evitando o toque nas maçanetas e
fechaduras;



✓ Ar condicionado – Quando possível, evitar o
uso de ar condicionado. Caso seja a única
opção de ventilação, instalar e manter filtros
e dutos limpos;

✓ Os elevadores devem operar com no
máximo 1/3 de sua capacidade oficial, sendo
obrigatória a sinalização da regra ou a
designação de colaborador para organização
de pessoas.



Conferências  no formato virtual

✓ Se a opção do município for no formato
virtual recomenda-se que seja enviado o
convite e o link da conferência com
antecedência, informando a pauta;

✓ Para agilizar o processo disponibilize o
material para estudo com antecedência. Se
possível no dia anterior à conferência, envie
um lembrete aos participantes, verificando
se os mesmos possuem acesso à internet;



✓ Caso os participantes não possuam internet,
organize um local amplo, arejado, que
possua acesso a rede de forma gratuita e
que cumpra com todas as orientações de
proteção e prevenção a Covid-19;

✓ Verificar se os participantes possuem
conhecimento em plataformas digitais. Em
caso de respostas negativas, é importante
que sejam capacitados com antecedência, de
forma que garanta a participação de todos.



Contatos do CONSEAS

• Telefones:
(11) 2763-8382 ou 

(11) 2763-8392
• E-mails:

conseas@desenvolvim
entosocial.sp.gov.br

ou
conseas@sp.gov.br


