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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 004 /2020 

 

Aos estabelecimentos bancários situados em Riacho de 

Santana e em Matina apara que adotem medidas de pre-

venção contra a doença causada pelo novo Coronavírus 

(COVID-19). 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, através da Promotoria de Jus-

tiça de Riacho de Santana para acompanhamento das ações de enfrentamento do corona-

vírus-COVID19, doença provocada pelo referido agente etiológico, no estado da Bahia, com 

supedâneo no plexo de atribuições descritas no artigo 129, IX, da Constituição Federal; 

artigo 75, IV, da Lei Complementar da Bahia n.11/96 e artigo 6º, XX, da Lei Federal Com-

plementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO a RECOMENDAÇÃO Nº 002/2020 – GPGJ, publicada no DJO 

em 19 de março de 2020, às Promotorias de Justiça com atribuição correlacionada a cada 

temática (Saúde Pública, Educação, Infância e Juventude, Direitos Humanos, Segurança 

Pública, Consumidor, Improbidade Administrativa e Criminal), nas Promotorias de Justiça 

onde houver repartição de atribuições funcionais, e às Promotorias de Justiça de atribuição 

plena, a abertura de Procedimento Administrativo, nos termos do art. 8º, II, da Resolução 

CNMP nº 174/2017, para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, as políticas públi-

cas e a atuação dos gestores municipais e estaduais no que diz respeito ao atendimento 

de orientações, com o objetivo de efetivar ações coordenadas, integradas, eficazes e reso-

lutivas de enfrentamento ao novo coronavírus, notadamente aquelas extraídas da Nota 

Técnica Conjunta nº 1/2020 do CNMP e da 1ª CCR, do Decreto Estadual nº 19.529/2020 e 

do Plano Estadual de Contingências para Enfrentamento do Novo Coronavírus – COVID-

19; 
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CONSIDERANDO que o Ministério Público possui legitimação ativa para a defesa 

judicial e extrajudicial dos direitos e interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos 

(artigo 127, da Constituição Federal);  

CONSIDERANDO que a saúde é direito indisponível assegurado no artigo 6º da 

Constituição Federal, corolário do próprio direito à vida, donde provém a impossibilidade de 

a sua tutela ser objeto de eventual mitigação; 

CONSIDERANDO que é direito básico do consumidor a preservação da sua VIDA, 

SAÚDE e SEGURANÇA, conforme art.6, I do CDC; 

CONSIDERANDO a identificação de um novo tipo de vírus que ataca o sistema res-

piratório, nomeado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como COVID 19, existindo 

786.000(setecentos e oitenta e seis mil) casos confirmados da doença, com 38.0000 (trinta 

e oito mil) óbitos, em 111 (cento e onze) países (dados atualizados em 30/03/2020 - Minis-

tério da Saúde), havendo casos confirmados no estado da Bahia; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde – OMS, em 30 de janeiro 

de 2020, declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII, 

dado o grau de avanço dos casos de contaminação pelo coronavírus, classificando-o, no 

dia 11/03/2020, como uma “pandemia”, cobrando ações dos governos compatíveis com a 

gravidade da situação a ser enfrentada; 

CONSIDERANDO a emergência em saúde pública de importância internacional de-

clarada pela Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, regulada pelo Decreto Fede-

ral 10292/2020 e pelos Decretos do Estado da Bahia de n. 19528/2020, 19529/2020 e 

n.19533/2020; 

CONSIDERANDO  que, de acordo com a Plataforma de Controle de Vigilância Sa-

nitária do Ministério da Saúde, até o dia 30 de março de 2020, foram confirmados 4579 

casos confirmados e 159 mortes no Brasil, sendo que foi declarado Estado de Emergência 
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em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), materializada pela Portaria nº 

188/2020 do Ministro de Estado da Saúde; 

CONSIDERANDO as recomendações das autoridades públicas, tanto de ordem sa-

nitária quanto de cuidados com a saúde e higiene pessoal em face ao agente endêmico 

Coronavírus (COVID-19); 

           

          CONSIDERANDO que o cenário de comoção e preocupação global para com o con-

trole e combate à dispersão epidêmica do Coronavírus (COVID-19); 

 

          CONSIDERANDO as recomendações e determinações restritivas quanto à mobili-

dade, trânsito e convívio social, no sentido de se evitar o contato ou buscar uma maior 

atenção em ambiente pessoal ou institucional do cuidado a com a autopreservação e de 

uso de itens de higiene pessoal, máscaras de proteção, antissépticos e congêneres; 

CONSIDERANDO que a transmissão do coronavírus em humanos ocorre de pessoa 

a pessoa, podendo ser transmitido principalmente pelas gotículas respiratórias, por tosses 

e espirros, assim como pelo contato com as mãos contaminadas com secreções respirató-

rias que contenham vírus, sendo as medidas de prevenção, notadamente a de regular higi-

enização de espaços e das mãos, incluindo a disponibilização de álcool gel 70%, constan-

temente ressaltadas pelas autoridades sanitárias municipais, estadual e federal, bem como 

pela Sociedade Brasileira de Infectologia, como ações eficazes para reduzir a capacidade 

de contágio do coronavírus; 

CONSIDERANDO o teor da Lei Estadual nº 13.706/2017, que fixa a obrigação de 

estabelecimentos comerciais que prestam serviço direto à população no Estado da Bahia, 

dentre eles os espaços de eventos, de disponibilizar, para uso de seus clientes, equipa-

mentos com álcool em gel em suas dependências; 

CONSIDERANDO, por fim, que todas as informações técnicas divulgadas pelos ór-

gãos de saúde apontam para a importância da prevenção nos estágios iniciais do contágio, 
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como forma de controlar a velocidade de propagação do vírus, a medida mais efetiva para 

proteger os cidadãos e para obstar o colapso do sistema de saúde; 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público é conferido, pelo artigo 129, III, da 

Constituição Federal2, o dever de atuar com o objetivo primaz de acautelar interesses soci-

ais e difusos; 

CONSIDERANDO, por fim, a NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 1/2020 – 

CES/CNMP/1ª CCR, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020, relacionada à atuação dos membros 

do Ministério Público brasileiro em face da decretação de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Nacional para o coronavírus (COVID-19), RESOLVE: 

RECOMENDAR que as instituições bancárias, casas lotéricas, correspondentes 

bancários ou assemelhados: 

1. Estabeleçam limitação ao número máximo de clientes no 

interior das agências/estabelecimentos, incluindo as áreas em que se 

situam os caixas eletrônicos, de modo a evitar a aglomeração de pessoas, 

promovendo ventilação e higienização contínua do ambiente, demarcação 

da área externa e estacionamento e a utilização, por parte dos funcionários, 

de máscaras cirúrgicas;  

2. Disponibilizem álcool em gel nas mesas de atendimento e 

também em cada um dos caixas eletrônicos;  

3.   Que higienizem constantemente os caixas eletrônicos/portas/mobiliário 

com desinfetantes ou álcool 70%, principalmente teclas e local para 

aposição da digital;  

4. Imponham aos clientes a obrigação de manter distância 

mínima entre si de 2 metros nas filas de espera, conforme recomendação 

do Ministério da Saúde;  
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5.    Disponibilizem contato telefônico e via e-mail para agendamento de 

atendimento com hora marcada, como forma de evitar aglomerações de 

pessoas no interior e no exterior das agências;  

6. Realize ainda, de forma a complementar o atendimento presencial, aten-

dimento digital aos consumidores, seja através de internet banking e/ou 

call center;  

7. As instituições, deverão informar quais as medidas tomadas no prazo de 

48 horas, através do e-mail:riacho.santana@mpba.mp.br. 

 

  Essa Recomendação deverá ser divulgada em todos os meios de comunicação do 

Município, com especial remessa as instituições financeiras, bancos, casas lotéricas, cor-

respondentes bancários e congêneres da região, bem como ao Poder Público Municipal, 

sobretudo para que adote as providências necessárias ao cumprimento fiel desta recomen-

dação. 

Registre-se no sistema IDEA, anexando a presente recomendação. 

Publique-se no DJe. 

.  

De Salvador/BA para Riacho de Santana/BA, 3 de abril de 2020. 
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