
 
 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATATAIS 
Praça Cônego Joaquim Alves, 167 – Fone: (16) 3761-7433 Cx. Postal 58 

e-mail: semusabatatais@gmail.com 
 

NOTA TÉCNICA COE 01/21 
De 22 de abril de 2021. 

 
Dispõe sobre Protocolo Padrão Mínimo do 
Plano de Prevenção ao Covid-19, 
especificamente para prática de atividades 
esportivas coletivas amadoras no âmbito do 
município de Batatais. 

 
     BRUNA FRANCIELLE TONETI, 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 disposto no 
Decreto Municipal nº 3956, de 16 de março de 2021 e Decreto Municipal nº 3971 
de 17 de abril de 2021, que liberou, à partir de 24 de abril de 2021, a prática de 
atividades esportivas amadoras coletivas no âmbito deste município, vem divulgar 
por meio da presente Nota Técnica, o protocolo geral para a prática destas 
atividades, estabelecendo uma segura e gradual volta das práticas esportivas 
coletivas, dentro do atual cenário de combate à pandemia, sem prejuízo de eventual 
retorno de regras rigorosas de distanciamento, que se faça necessário em caso de 
novo agravamento no quadro de transmissão do vírus em nossa região. 
 
     O principal objetivo, é garantir a segurança dos 
atletas e das suas famílias, das equipes técnicas, de todos os colaboradores que 
entrem em contato com os atletas e equipes técnicas, contribuindo com as 
autoridades sanitárias para a redução da transmissão do coronavírus e controle da 
pandemia, possibilitando a retomada das atividades esportivas. 
 

Isto posto, acerca da prática de atividade física 
e/ou treinamento de esporte amador coletivo no âmbito do município, deve-se 
respeitar: 

1) uso de máscaras em geral, exceto aos 
praticantes diretos ou competidores durante as disputas ou realização da atividade 
física que exija intensidade respiratória; 
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2) equipamentos de proteção individual (EPIs) para 
todos os organizadores, equipes de apoio e colaboradores em geral. Todos os 
integrantes das equipe técnicas devem utilizar máscara que cubra a boca e o nariz, 
verificando se não há espaços soltos entre a máscara e sua face; 

3) infraestrutura que permita distanciamento em 
espaços de no mínimo um metro e meio dos presentes, inclusive em vestiários e 
banheiros; 

4) higienizações, limpeza e desinfecção de locais, 
objetos e equipamentos em geral; 

5) amplo acesso à higienização de mãos e álcool 
70%; 

6) ausência de público evitando-se aglomerações 
(espectadores e torcedores), bem como de qualquer tipo de comércio de produtos 
no local de realização dos eventos esportivos em questão; 

7) realização de prévia medição de temperatura de 
todos os que participarem diretamente do evento esportivo (jogadores(as), equipes 
técnicas, médicas e arbitragem); 

8) hidratação no local aos presentes, sempre 
individual, inclusive para os atletas e equipe técnica; 

9) realização dos referidos eventos dentro do 
horário estabelecido no Decreto Municipal, entre 7h e 11h, e 16h e 20h (ou 8hs e 
12h, e 15h e 18h), respeitando-se o limite de oito horas diárias, sempre até as 20h. 

10) O proprietário responsável pelo local das 
práticas esportivas aqui reguladas, é responsável direto pelo cumprimento dos 
protocolos aqui determinados, passível de fiscalização pelos agentes sanitários e 
Guarda Civil Municipal, respondendo nos termos do Decreto Municipal 3931/21, 
exceto quando se tratar de local público sem a devida autorização, quando a 
responsabilidade direta será dos partícipes da atividade esportiva praticada. 

 
     As questões controversas, ou que não tenham 
sido abordadas de forma específica nesta Nota Técnica, serão resolvidas no âmbito 
do C.O.E. – Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública. 

 
 
Secretaria Municipal de Saúde e 
Comissão Técnica do COE – Centro de 

Operações de Emergências em Saúde Pública. 
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     Batatais, 22 de ABRIL de 2021.   
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