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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

No dia 8 de dezembro de 2019, em Wuhan, na província de Hubei, 
na China, surgiram os primeiros casos de uma doença respiratória aguda com alto 
grau de contágio e letalidade, inicialmente, classificada como “pneumonia de causa 
desconhecida”. A doença causada por um novo tipo de vírus, da família coronavírus, 
foi nominada pela Organização Mundial da Saúde como COVID-19, em 11 de 
fevereiro de 2020, e possui como principal meio de transmissão as gotículas 
produzidas nas vias respiratórias das pessoas infectadas.  

 
A Organização Mundial da Saúde emitiu o primeiro alerta em 31 de 

dezembro de 2019, tendo, posteriormente, declarado emergência internacional, em 
30 de janeiro de 2020, evoluindo para uma pandemia em 11 de março de 2020. A 
COVID-19 atingiu inúmeros países, com grandes surtos na China, Itália, Irã, 
Espanha, Alemanha, Estados Unidos da América, França e Coréia do Sul. 

 
Em razão do panorama mundial, o Brasil declarou emergência de 

saúde pública de importância nacional, em 3 de fevereiro de 2020. O primeiro caso 
confirmado ocorreu no Estado de São Paulo, em 26 de fevereiro de 2020. 
Atualmente, o país já registra a transmissão comunitária, quando não é identificada 
a origem da contaminação, com centenas de pessoas contaminadas, inclusive, com 
vítimas fatais. 

 
A rápida expansão da COVID-19 no Brasil demanda que os órgãos 

públicos adotem estratégias a fim de criar condições para reduzir os danos que o 
vírus pode causar, com foco, principalmente, nos mecanismos de prevenção. A 
Bahia tem adotado diversas medidas temporárias para enfrentamento dessa crise de 
alcance internacional. O Estado registrou o primeiro caso importado da doença em 6 
de março de 2020, e já contabiliza ocorrências de transmissão comunitária. 

 
Assim, diante da emergência de saúde pública que assola o mundo 

com reflexos importantes no país, a Secretaria da Segurança Pública, nos limites da 
sua competência e com base nas informações e recomendações disponibilizadas 
pelos órgãos de saúde pública, bem como nas normas específicas expedidas pelo 
Governo do Estado, apresenta ações para enfrentamento a pandemia da COVID-19. 

 
O presente documento foi elaborado com a finalidade de 

implementar ações adequadas e oportunas para minimizar as possibilidades de 
contaminação pela COVID-19, visando a manutenção das atividades de segurança 
pública e defesa civil e a preservação da incolumidade da saúde dos seus 
servidores e da população, durante os atendimentos e/ou prestação dos seus 
serviços. Ressalta-se, no entanto, que as medidas a serem adotadas deverão 
guardar proporção aos riscos existentes.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wuhan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hubei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_da_China
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trato_respirat%C3%B3rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19_na_It%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19_na_Espanha
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Ao final, é válido frisar que, tendo em vista as constantes 
atualizações disponibilizadas pela Organização Mundial da Saúde, Ministério da 
Saúde e Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, este Plano de Gestão da Crise 
poderá sofrer ajustes decorrentes da sua utilização prática e das mudanças 
observadas no cenário epidemiológico. 

 
 

2. GOVERNANÇA 
 
Buscando tratar das medidas que deverão ser adotadas para orientar e 

facilitar o planejamento integrado dos órgãos componentes da estrutura da 
Secretaria da Segurança Pública para o enfrentamento da COVID-19, foi criado o 
Comitê de Gestão de Crise, instituído pela Portaria SSP nº 45, de 19 de março de 
2020. 

 
O Comitê de Gestão de Crise é um fórum deliberativo, composto pelo 

Secretário da Segurança Pública, que o coordena, pelo Subsecretário da Segurança 
Pública, pelo Delegado-Geral da Polícia Civil, pelo Comandante-Geral da Polícia 
Militar, pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar e pelo Diretor-Geral 
do Departamento de Polícia Técnica. 

 
O Comitê desenvolverá os seus trabalhos de acordo com o disposto no 

Decreto Estadual n° 19.529 de 16 de março de 2020, que regulamenta, no Estado 
da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da COVID-19, além de outros atos 
normativos que venham a ser expedidos sobre tema. 

 

Uma de suas atribuições consiste na aprovação dos Planos de Gestão 
da Crise, elaborados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia - 
SSPBA, pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia - CBMBA, pelo Departamento de 
Polícia Técnica - DPT, pela Polícia Civil do Estado da Bahia - PCBA e pela Polícia 
Militar da Bahia - PMBA e do Plano de Comunicação da Crise, elaborado pela 
Assessoria de Comunicação da SSPBA, no prazo assinalado na Portaria SSP nº 45, 
de 19 de março de 2020. 

 
O presente documento, Plano de Gestão da Crise da SSPBA, contém 

as diretrizes de enfrentamento da pandemia da COVID-19 que deverão ser 
observadas por suas unidades e pelas forças de segurança pública. 

 
Para garantir tal observância, as unidades da SSPBA 

(superintendências e afins) elaborarão planos de ação, voltados para suas 
atividades específicas. 
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De acordo com as suas peculiaridades, o CBMBA, o DPT, a PCBA e a 
PMBA implementarão as diretrizes ora apresentadas por meio da elaboração dos 
seus respectivos Planos de Gestão da Crise, que embasarão a execução de ações 
de enfrentamento à disseminação da COVID-19. Ressalte-se que os Escritórios de 
Projetos deverão prestar apoio técnico à elaboração dos Planos de Gestão da Crise. 
As unidades do CBMBA, DPT, PCBA e PMBA, por sua vez, poderão elaborar os 
seus planos de ação com base nos respectivos Planos de Gestão da Crise. 

 
O Comitê também é responsável pelo acompanhamento da execução 

dos referidos planos, analisando situações-problema e corrigindo rumos, sendo 
apoiado nessa missão pela sua Secretaria Executiva, exercida pela 
Superintendência de Gestão Integrada da Ação Policial - SIAP. 

 
Por fim, ressaltamos que os diversos documentos, inclusive este 

Plano, são tidos como documentos dinâmicos, alteráveis pelo Comitê de Gestão de 
Crise, pois podem, e devem, ser aperfeiçoados ao longo das atividades de 
planejamento e de implementação das ações de enfrentamento à pandemia da 
COVID-19. 

 
 

3. BASE NORMATIVA 
 
Os eixos e diretrizes previstos neste Plano observarão as seguintes 

normas, enumeradas em ordem cronológica de edição: 
 

 Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 
 Portaria do Ministério da Saúde nº 356, de 11 de março de 

2020. 
 Decreto Estadual nº 19.528 de 16 de março de 2020. 
 Decreto Estadual nº 19.529 de 16 de março de 2020. 
 Decreto Estadual nº 19.532 de 17 de março de 2020. 
 Portaria Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança 

Pública e da Saúde nº 5, de 17 de março de 2020. 
 Portaria SEAP nº 49, de 17 de março de 2020. 
 Decreto Estadual nº 19.533 de 18 de março de 2020. 
 Decreto Estadual nº 19.549 de 18 de março de 2020. 
 Portaria Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança 

Pública e da Saúde nº 7, de 18 de março de 2020. 
 Decreto Estadual nº 19.550 de 19 de março de 2020. 
 Instrução SAEB, nº 14, de 18 de março de 2020. 
 Instrução SAEB, nº 13, de 19 de março de 2020. 
 Portaria SSP nº 45, de19 de março de 2020. 
 Decreto Estadual nº 19.551, de 20 de março de 2020. 
 Decreto Estadual nº 19.552, de 20 de março de 2020. 
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 Decreto Estadual nº 19.553, de 20 de março de 2020. 
 Medida Provisória Nº 926, de 20 de março de 2020. 
 Decreto Estadual nº 19.555, de 22 de março de 2020. 
 Decreto Estadual nº 19.556, de 22 de março de 2020. 
 Decreto Estadual nº 19.567, de 23 de março de 2020. 
 Decreto Estadual nº 19.569, de 24 de março de 2020. 
 Decreto Estadual nº 19.570, de 24 de março de 2020. 

 
 

4. OBJETIVO 
 

O objetivo deste Plano é promover a ação coordenada dos órgãos 
integrantes do Sistema Estadual de Segurança Pública, enquanto vigorar a situação 
de emergência declarada no Decreto Estadual nº 19.549, de 18 de março de 2020, 
através de diretrizes que devem nortear a sua atuação e a elaboração dos seus 
respectivos planos, preservando a integridade da saúde dos servidores em 
atividade, dos prestadores de serviços, dos usuários dos serviços presenciais e 
garantindo o funcionamento ininterrupto dos serviços de segurança pública. 

 
 

5. EIXOS TEMÁTICOS E DIRETRIZES 
 

Considerando-se a vasta gama de medidas necessárias ao 
enfrentamento da pandemia provocada pela disseminação da COVID-19, nos 
últimos meses, e, bem ainda, o porte do Sistema Estadual de Segurança Pública, 
que reúne a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia - SSPBA, o Corpo 
de Bombeiros Militar da Bahia - CBMBA, o Departamento de Polícia Técnica - DPT, 
a Polícia Civil do Estado da Bahia - PCBA e a Polícia Militar da Bahia - PMBA, com 
atuação em serviços públicos essenciais e ininterruptos, prestados por mais de 40 
(quarenta) mil servidores em todo o estado, no Plano de Gestão da Crise da 
SSPBA, optou-se por priorizar a definição de diretrizes, que serão seguidas nos 
planos a serem elaborados pelos demais órgãos do Sistema, bem ainda 
desdobradas em ações no âmbito de suas respectivas unidades. 

 

O Comitê de Gestão de Crise aprovará e fará o acompanhamento dos 
Planos de Gestão da Crise, com base na execução do modelo de governança citado 
no item 3. 

 

No intuito de tornar direcionado e sistemático o processo de definição 
das diretrizes, partiu-se de um grupo inicial de Eixos Temáticos, orientadores, que 
congregam os temas relacionados com os principais impactos da disseminação da 
COVID-19 na prestação dos serviços de segurança pública, tendo como base dois 
aspectos fundamentais: a garantia da integridade da saúde dos servidores que os 
prestam e dos usuários que os demandam e a continuidade da prestação dos 
mesmos. A partir de tais eixos, conceberam-se as diretrizes ora instituídas. 
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5.1. EIXO TEMÁTICO 01. 
 
PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA SAÚDE DOS SERVIDORES. 
 

O Eixo PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA SAÚDE DOS 
SERVIDORES reúne diretrizes que têm por objetivo minimizar os eventuais 
impactos da pandemia da COVID-19 sobre a saúde dos servidores do Sistema 
Estadual de Segurança Pública. Nesse Eixo foram inseridas as seguintes diretrizes: 

 

 ET01-D01. Adoção de providências para garantir in concreto: 
 

a) a proibição da realização de eventos e atividades com a 
presença de público superior a 50 (cinquenta) pessoas, conforme disposto no inciso 
I do art. 7º do Decreto Estadual nº 19.529, de 16 de março de 2020; 

 
b) a suspensão de viagens de servidores estaduais à serviço 

do Governo do Estado da Bahia para o exterior, bem como o deslocamento no 
território nacional para áreas com evidências de infecção comunitária sustentável, 
assim classificadas pelas autoridades de saúde pública, conforme disposto no 
Decreto Estadual nº 19.529, de 16 de março de 2020; 

 
c) a solicitação de licenças para tratamento de saúde, no 

caso de servidores com sintomas gripais, bem como em outros casos, via SEI, 
observando o procedimento previsto na Instrução SAEB nº 014, de 18 de março de 
2020, disponibilizando-se orientações e os meios adequados aos servidores para 
que possam solicitar tais licenças, quando necessário; 

 
d) a aplicação da medida de isolamento domiciliar de servidor 

por 14 (quatorze) dias, nos casos exposição ao coronavírus, transmissor da COVID-
19, mesmo sem a apresentação de qualquer sintoma, observado o disposto no 
Decreto Estadual nº 19.529, de 16 de março de 2020, e o procedimento consignado 
na Instrução SAEB nº 014, de 18 de março de 2020, presumindo-se a exposição 
quando constatado que o servidor manteve contato próximo com pessoas que 
tiveram a doença, ou, ainda, que retornou do exterior, seja por gozo de férias ou 
eventuais licenças. 

 

 ET01-D02. Adoção de medidas administrativas nos casos de 
servidores que tiveram contato com outros servidores que 
apresentaram sintomas gripais. 
 

 ET01-D03. Adoção de medidas de prevenção da transmissão da 
COVID-19 no ambiente de trabalho, no âmbito de unidades 
fixas, de unidades móveis ou de viaturas, envolvendo, p. ex., a 
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manutenção de distância mínima entre indivíduos, a 
maximização da ventilação natural, o uso de portas e 
elevadores, o uso de substâncias antisépticas, desinfetantes ou 
esterilizadoras, dentre outras. 

 

 ET01-D04. Realização do monitoramento da evolução dos 
casos suspeitos e confirmados da COVID-19, de servidores. 

 
 
5.2. EIXO TEMÁTICO 02. 
 

ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESENCIAIS. 
 

O Eixo ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESENCIAIS reúne 
diretrizes que têm por objetivo minimizar eventuais contágios pelo vírus que causa a 
COVID-19, decorrentes de situações de proximidade física entre indivíduos, 
servidores e usuários dos serviços. Nesse Eixo foram inseridas as seguintes 
diretrizes: 

 

 ET02-D05. Revisão das rotinas de execução de serviços 
específicos, que envolvam contatos com pessoas durante 
abordagens, presos em flagrante ou em custódia e em outros de 
natureza similar. 

 

 ET02-D06. Revisão das rotinas de reuniões e atendimentos de 
natureza presencial, ao público ou a servidores, privilegiando-se 
a utilização de meios de comunicação eletrônica ou remota, 
sempre que possível, conforme disposto no art. 13 do Decreto 
Estadual nº 19.529, de 16 de março de 2020. 
 

 ET02-D07. Revisão das rotinas de atendimento de natureza 
presencial, ao público ou a servidores, nas quais não seja 
possível a utilização de meios de comunicação eletrônica ou 
remota, devendo ser realizados por hora marcada, observadas 
as recomendações de prevenção expedidas pelas autoridades 
de saúde pública, em consonância com o disposto no § 1º do 
art. 11 da Portaria nº 045, de 19 de março de 2020. 

 

 ET02-D08. Adoção de medidas de restrição do ingresso de 
pessoas nas custódias de unidades da Polícia Civil, da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, sejam em visitas, de 
representantes de organizações da sociedade civil ou de 
indivíduos com sintomas gripais ou de problemas respiratórios, 
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em alinhamento com o disposto no art. 10 da Portaria SSP nº 
45, de 19 de março de 2020, e com as orientações das 
autoridades de saúde pública.  
 

 ET02-D09. Definição de medidas aplicáveis nas custódias de 
unidades da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar quando da identificação de casos suspeitos de 
COVID-19, observando-se as orientações dos órgãos de saúde 
pública.  

 

 ET02-D10. Definição das medidas aplicáveis no 
encaminhamento de custodiados para a realização de exames 
periciais nas instalações do Departamento de Polícia Técnica. 

 

 ET02-D11. Remanejamento interno de servidores para o 
exercício de atividades com menor exposição ao risco de 
contrair a COVID-19, desde que tenham pelo menos 60 (anos), 
ou tenham histórico de doenças respiratórias ou doenças 
crônicas, ou se encontrem em estado de gravidez, ou utilizem 
medicamentos imunosupressores, aplicando-se, no que 
couberem, as formalidades de comprovação previstas na 
Instrução SAEB nº 14, de 18 de março de 2020. 

 

 ET02-D12. Inclusão nas rotinas de atendimento ao público de 
orientação no sentido de que seja reforçada a recomendação de 
que permaneçam em suas residências. 
 
 

5.2.  EIXO TEMÁTICO 03. 
 
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO. 
 

O Eixo LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE DE 
TRABALHO reúne diretrizes que têm por objetivo minimizar eventuais contágios 
pelo vírus que causa a COVID-19 decorrentes de contato com itens presentes no 
espaço de trabalho dos servidores e em ambientes de atendimento ao público.  
Nesse Eixo foram inseridas as seguintes diretrizes: 

 

 ET03-D13. Revisão das rotinas de limpeza e higienização do 
ambiente de trabalho, com foco na intensificação dos 
procedimentos de limpeza e higienização, em especial nos 
espaços de atendimento ao público e nos equipamentos de uso 
compartilhado entre servidores (p. ex., estações de 



 

13 

 

atendimento, viaturas, equipamentos de comunicação, dentre 
outros). 
 

 ET03-D14. Adoção de medidas profiláticas necessárias nas 
custódias de unidades da Polícia Civil, da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar, com foco na preservação da saúde 
dos servidores policiais, dos prestadores de serviço, dos 
custodiados e dos seus familiares. 

 
 
5.4.  EIXO TEMÁTICO 04. 
 
APOIO ÀS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO EXERCÍCIO DO 
PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. 
 

O Eixo APOIO ÀS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO 
EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA reúne diretrizes que têm 
por objetivo garantir o atendimento sistemático de demandas de autoridades 
administrativas no exercício do poder de polícia, em ações relacionadas com a 
situação de emergência declarada no Decreto Estadual nº 19.549, de 18 de março 
de 2020.  Nesse Eixo foram inseridas as seguintes diretrizes: 

 

 ET04-D15. Regulamentação do emprego de efetivo nas ações 
de apoio às autoridades administrativas no exercício do poder 
de polícia administrativa, mantendo registro e quantificação. 
 

 ET04-D16. Atuação integrada, com articulação direta, entre as 
forças de segurança pública, com o mínimo de formalidades 
possível, mantidas apenas as essenciais à garantia e controle 
da legalidade, visando a promover o rápido atendimento de 
demandas por apoio emanadas de autoridades administrativas 
no exercício do poder de polícia. 

 

 ET04-D17. Definição de medidas para viabilizar a fiscalização 
às restrições impostas à circulação de pessoas e veículos que 
forem enumerados em atos normativos ou decisões judiciais. 
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5.5.  EIXO TEMÁTICO 05. 
 
RISCOS À ORDEM PÚBLICA. 
 

O Eixo “RISCOS À ORDEM PÚBLICA” reúne diretrizes que têm 
por objetivo garantir a produção de análises dos cenários internos e externos que 
possam impactar a manutenção da ordem pública e a continuidade da prestação 
dos serviços de segurança pública, durante a vigência da situação de emergência 
declarada no Decreto Estadual nº 19.549, de 18 de março de 2020. Nesse Eixo 
foram inseridas as seguintes diretrizes: 

 

 ET05-D18. Identificação dos riscos à ordem pública e à 
continuidade dos serviços pelas Agências de Inteligência do 
Sistema Estadual de Segurança Pública, bem como dos 
impactos da pandemia da COVID-19 na dinâmica criminal do 
estado da Bahia, sob coordenação da Superintendência de 
Inteligência, em articulação com as suas congêneres de outros 
órgãos e Poderes, com o objetivo de subsidiar os integrantes do 
Comitê de Gestão da Crise no processo de gestão dos riscos. 
 

 ET05-D19. Difusão rápida e prioritária para a Superintendência 
de Inteligência de manifestações ou denúncias relacionadas 
com a pandemia da COVID-19 recebidas pelo Disque-denúncia 
e pelas Ouvidorias do Sistema Estadual de Segurança Pública, 
sem prejuízo do seu encaminhamento para as unidades 
competentes, conforme o caso. 

 
 
5.6.  EIXO TEMÁTICO 06. 
 
ORÇAMENTO E AQUISIÇÕES. 
 

O Eixo ORÇAMENTO E AQUISIÇÕES reúne diretrizes que têm 
por objetivo garantir a definição dos custos adicionais necessários à implantação do 
Plano, a previsão de tais custos no orçamento e, ainda, a realização das aquisições 
aprovadas. Nesse Eixo foram inseridas as seguintes diretrizes: 

 

 ET06-D20. Identificação das aquisições necessárias, realização 
dos respectivos ajustes orçamentários para viabilizá-las e 
execução dos respectivos processos de aquisição, devendo a 
estes dar-se a devida celeridade para o atendimento tempestivo 
das demandas. 
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 ET06-D21. Priorização da aquisição de itens de proteção 
individual e de higienização sanitária pela Secretaria da 
Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros Militar e Departamento de Polícia Técnica, 
objetivando minimizar os riscos de contágio pela COVID-19. 
 

 
5.7.  EIXO TEMÁTICO 07. 
 
GESTÃO. 
 

O Eixo GESTÃO reúne diretrizes que têm por objetivos garantir 
o adequado gerenciamento dos planos de gestão da crise dos órgãos do Sistema 
Estadual de Segurança Pública, e, bem ainda, induzir à realização de ajustes 
operacionais que possam aprimorar o desempenho de tais órgãos nas ações de 
resposta à pandemia da COVID-19. Nesse Eixo foram inseridas as seguintes 
diretrizes: 

 

 ET07-D22. Apoio dos Escritórios de Projetos e Processos dos 
órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública nos 
processos de elaboração e monitoramento dos planos de gestão 
da crise. 
 

 ET07-D23. Estabelecimento de prioridades na execução dos 
serviços rotineiramente prestados pelos órgãos, privilegiando-se 
a execução daqueles mais demandados em função da situação 
de emergência declarada no Decreto Estadual nº 19.549, de 18 
de março de 2020, sem prejuízo da definição de estratégia de 
atendimento posterior das demandas consideradas, em face da 
crise, menos prioritárias.  
  

 ET07-D24. Previsão de alternativas à prestação dos serviços 
disponibilizados via Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC, 
nos casos de urgência ou emergência, enquanto o mesmo 
encontrar-se com suas atividades presenciais suspensas por 
força da situação de emergência declarada no Decreto Estadual 
nº 19.549, de 18 de março de 2020, nos municípios abrangidos 
por suspensões determinadas em atos normativos do Poder 
Executivo estadual. 

 

 ET07-D25. Realização do registro e quantificação dos casos 
suspeitos e confirmados da COVID-19, de servidores. 
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5.8.  EIXO TEMÁTICO 08. 
 
COMUNICAÇÃO. 
 

O Eixo COMUNICAÇÃO contempla diretriz que tem por objetivo 
concentrar a coordenação das ações de comunicação das informações relevantes 
para o público interno e externo na Assessoria de Comunicação da Secretaria da 
Segurança Pública, observadas as disposições constantes no art. 15 da Portaria 
SSP nº 45, de 19 de março de 2020. Nesse Eixo foram inseridas as seguintes 
diretrizes: 

 

 ET08-D26. Coordenação das ações de divulgação de 
informações para os públicos interno e externo e, também, para 
os órgãos de imprensa, a cargo da Assessoria de Comunicação 
da Secretaria da Segurança Pública, que também coordenará a 
elaboração do Plano de Comunicação da Crise, consoante o 
disposto no inciso II do art. 4º da Portaria SSP nº 45, de 19 de 
março de 2020. 
 

 ET08-D27. Monitoramento de redes sociais para esclarecer fake 
news, rumores, boatos e informações equivocadas. 

 

 ET08-D28. Elaboração e divulgação de materiais informativos 
sobre as medidas de prevenção e controle da COVID-19. 


