PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATATAIS
Praça Cônego Joaquim Alves, 167 – Fone: (16) 3761-7433 Cx. Postal 58
e-mail: semusabatatais@gmail.com
RESOLUÇÃO COE 10/20
De 08 de maio de 2020.
Dispõe sobre Protocolo Padrão Mínimo do
Plano de Prevenção ao Covid-19 para as
gráficas do Município de Batatais e outros
procedimentos, em conformidade com o art.
14 do Decreto Municipal 3822 de 21 de março
de 2020.
LUCIANA APARECIDA NAZAR ARANTES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, COORDENADORA DA COMISSÃO TÉCNICA DO COE – CENTRO DE
OPERAÇOES DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA, no uso de suas
atribuições que a Lei lhe confere, em conformidade com o art. 14 do Decreto
Municipal 3822/2020, e Decreto Municipal 3823/2020.

Considerando Portaria nº 356 de 11 março de 2020 do Ministério da
saúde que regulamenta a Lei Federal nº 13.979/2020 que dispõe sobre as
medidas, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
coronavirus responsável pelo surto de 2019;
Considerando Decreto nº 7.616 de 17 de novembro de 2011 que dispõe
sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional –
ESPIN e a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional OMS em 30 de janeiro de 2020;
Considerando as medidas de emergências em saúde pública de
importância nacional e internacional, ou seja, as situações dispostas no
Regulamento sanitário Internacional, promulgado pelo Decreto Federal nº 10.212
de 30 de janeiro de 2020;
Considerando a Portaria nº 188 de 03 de fevereiro de 2020 do Ministério
da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional ESPIN em decorrência da infecção Humana pelo novo
coronavirus (2019-nCoV), especialmente a obrigação de articulação dos gestores
do SUS como competência do Centro de Operações de Emergências em Saúde
Pública (COE-nCoV);

Considerando respeito à Lei Federal e à Constituição da Republica
Federativa do Brasil e a liberdade da imprensa;
Considerando a manutenção e controle de acesso aos estabelecimentos
comerciais, liberados a funcionar, e serviço essencial, a Secretaria Municipal de
Saúde,

RESOLVE
Art. 1º Fica autorizado a veiculação de materiais gráficos de propaganda de
ofertas dos estabelecimentos comerciais no âmbito do Município de Batatais.
§ 1º Deverá reservar espaço de no mínimo 20% para mensagens de
orientações de prevenção e enfrentamento ao COVID 19 a cada peça
publicitária.
§ 2º Deverá a empresa responsável pela veiculação, fornecer mascara
facial para os entregadores do respectivo material e demais EPIs
necessários à segurança dos trabalhadores.
Art. 2º Fica vedada a divulgação de que trata o artigo 1º quando se tratar de
promoções de época e ou de qualquer outro evento, enquanto durar o estado de
emergência no Município.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Secretaria Municipal de Saúde e
Comissão Técnica do COE – Centro de Operações de Emergências em Saúde
Pública.
Registrada, Publicada, CUMPRA-SE
Batatais, 08 de maio de 2020.
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