
Tabela 10: Plano de retomada de atividades dos serviços de Medidas Socioeducativas 

em Meio Aberto (MSE)  

Atividades Suspensão das atividades Retomada das atividades  

Horário de 

funcionamento do 

serviço 

8h por dia, podendo-se definir 

janelas de horário para 

atendimentos presenciais 

agendados 

8h por dia, podendo-se definir 

janelas de horário para 

atendimentos presenciais 

agendados, desde que haja 

presença de, no mínimo, 01 

técnico durante todo seu 

horário de funcionamento  

Atendimento 

presencial individual 

Suspenso, exceto para 

atendimento às demandas 

espontâneas emergenciais e 

nos casos agendados 

mediante avaliação técnica 

que identifique urgência por 

situação de risco, violência ou 

violações de direito 

Retomado, realizando-se 

atendimento presencial 

quinzenal intercalado com 

acompanhamento remoto, à 

exceção das hipóteses do item 

42 

Critérios de 

elegibilidade para 

atendimento 

presencial 

Avaliação técnica que 

identifique urgência por 

situação de risco, violência ou 

violações de direito 

Aqueles previstos para a 

tipologia, salvo se avaliação 

técnica identificar a existência 

de alguma das hipóteses do 

item 42 

Visita domiciliar Por determinação judicial ou 

quando a avaliação técnica 

entender fundamental para o 

acompanhamento do usuário  

Por determinação judicial ou 

quando a avaliação técnica 

entender fundamental para o 

acompanhamento do usuário 

Atividades coletivas 

presenciais 

Suspensas, devendo ser 

realizadas remotamente 

Realizadas de acordo com 

avaliação técnica quanto à 

necessidade de oferta 

presencial, com o limite 

máximo de participantes 

definido de acordo com 

condições do imóvel, 

respeitadas as orientações de 

distanciamento social e 

higienização  

Atendimento remoto Acompanhamento de todos os 

usuários do serviço e suas 

famílias 

Complementarmente ao 

atendimento presencial ou 

mediante avaliação técnica 

que identifique a existência de 

alguma das hipóteses do item 

42 

Reuniões de equipe Preferencialmente por meio 

remoto 

Podem ser realizadas 

presencialmente, respeitadas 

as orientações de 

distanciamento social e 

higienização 

Reuniões com 

famílias 

Somente por meio remoto Podem ser presenciais 

mediante avaliação técnica, 

particularmente para aqueles 

com dificuldade de acesso 

remoto, definindo-se limite 

máximo de participantes de 

acordo com condições do 



imóvel, respeitadas as 

orientações de distanciamento 

social e higienização 

 

 

 


