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� do Estado do Ceara 

Promotoria de Justica de Porteiras 

RECOMENDACAO N° 0007/2020/PmJPTR 

09.2020.00001372-5 

Objeto: Recomendar aos gerentes de lotericas e de Bancos situados no Municipio de Jati para 

que adotem as providencias necessarias para evitarem filas e aglomeracoes em suas 

dependencias e na frente de seus estabelecimentos, durante o periodo em que vigorar o periodo 

de pandemia e calamidade publica. 

O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, por seu Promotor de 

Justica ao final subscrito, em respondencia na Promotoria de Justica da Comarca de Jati, no uso 

das atribuicoes que lhe sao conferidas pelos artigos 129, incisos lll,Vl e IX, da Constituicao 

Federal de 1988; artigo 26, inciso I, e alineas, da Lei Federal n° 8.625/93, artigo 7°, inciso 1, da 

Lei Complementar Federal n° 75/93, e atendendo as determinacoes constantes da Resolucao n° 

036/2016 do OECPJ/CE; 

CONSIDERANDO que, a teor do art. 27, paragrafo unico, inciso IV, da Lei 

Federal 8.625/93, Lei Organica Nacional do Ministerio Publico (LONMP), cabe ao Ministerio 

Publico exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituicoes Federal e Estadual, sempre 

que se cuidar de garantir-lhes o respeito pelos poderes estaduais ou municipais e, no exercicio 

dessas atribuicoes, promover Acoes Civis Publicas, Inqueritos Civis, Procedimentos 

Administrativos, Recomendacoes dirigidas a orgaos e entidades, requisitando ao destinatario sua 

divulgacao adequada e imediata, assim como resposta por escrito; 

CONSIDERANDO que a saude e direito de todos e <lever do Estado, nos termos 

do art. 196 da Constituicao Federal; 

CONSIDERANDO que a Organizacao Mundial da Saude, em 11 de rnarco de 

2020, declarou situacao de pandemia de COVID-19, doenca causada pelo novocoronavirus (Sars 

Cov-2), momento em que uma doenca se espalba por diversos continentes com transmissao 

sustentada entre humanos; 
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CONSIDERANDO que o Ministerio da Saude, nos tennos da Portaria 

0°188/2020, editada com base no Decreto Federal n." 7.616/2011, declarou situacao de 

Emergencia em Saude Publica de Importancia Nacional (ESPIN) em decorrencia da Infeccao 

Humana pelo novo coronavirus (Sars-Cov-2); 

CONSIDERANDO a Nota Tecnica Conjunta n° 1/2020, elaborada pelo 

Conselho Nacional do Ministerio Publico e o Ministerio Publico Federal, que t:rata da aruacao 
dos membros do Ministerio Publico brasileiro, em face da decretacao de Emergencia de Saude 

Publica de lmportancia Nacional para o coronavirus (COVID-19), em que se evidencia "a 

necessidade de aruacao conjunta, interinstitucional, e voltada a aruacao preventiva, extrajudicial 

e resolutiva, em face dos riscos crescentes da epidemia instalar-se no territorio nacional"; 

CONSIDERANDO que o Govemo do Estado do Ceara, por meio do Decreto n° 

33.510, de 16 de marco de 2020, decretou siruacao de emergencia em saude, devido ao aumento 

do numero de casos suspeitos ea confirmacao de casos de contaminacao pela COVID-19 no 

Estado do Ceara, dispondo sobre diversas medidas para enfrentamento e contencao da infeccao 

humana pelo novo coronavirus, tendo intensificado as medidas por meio do Decreto n° 33.519 

de 19 de marco de 2020; 

CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justica com atribuicao na Defesa da 

Saude Publica instaurou o Procedimento Administrativo n° 09.2020.00001372-5 com a 

finalidade de acompanbar as providencias que estao sendo adotadas pelo Municipio de_Jati para 

o enfrentamento do Novo Coronavirus; 

CONSIDERANDO que e imprescindivel o acompanhamento, pelo Ministerio 

Publico, <las providencias que estao sendo adotadas no ambito do municipio de Jati para o 

enfrentamento desta pandemia; 

CONSIDERANDO denuncias de aglomeracao de populares dentro e em frente 

<las agencias bancarias e loterias do Municipio de Jati, veiculadas nas redes sociais; 

RESOLVE RECOMENDAR aos GERENTES DE BANCO, LOTERJCAS E 

CORRESPONDENTE BANCARJOS SITU ADOS NO MUNICiPIO DEJA Tl, representantes da 

Guarda Municipal e Policia Militar, radios e demais meios de comunicacao, bem como as 

pessoas fisicas ou juridicas no que couber, para em prazo imediato: 
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Para os Gerentcs de Banco, Casas Lotericas e correspondentes bancarios: 

I) Determine horario especial para atendimento exclusivo de idosos e pessoas 

com deficiencia, com agendamento previo, sempre que possivel; 

2) Priorizar atendimentos esscnciais, fazcndo ampla divulgacao de quais sao os 

mesmos, e solicitar que populacao venha em outras datas para resolver questoes que niio sejam 

urgentes; 

3) Entregar senhas e agendamento de horario assim que comece a formar 

aglomerados, limitando o numero de pessoas a serem atendidas por hora na agencia de acordo 

com o espaco dela; 

4) Disponibilizacao funcionario para estar na pane externa do estabclccimcnto, 

pclo menos uma hora antes da abcrtura, para ordenar a fila, esclarccendo os atcndimentos 

prioritarios quc serao rcalizados, distribuir scnhas e evitar aglomerados; 

5) 0 fornecimento de kits de higiene para os funcionarios na escala de trabalho, 

conformc indicado pela vigilancia sanitaria; 

Aos representantes das Guardas Municipais e/ou Policia Militar: 

I) Rccomcnda quc a policia militar ea guarda municipal faca ampla divulgacao 

da prescnte recomendacao, junto aos responsaveis pelas loterias e estabelecimento bancarios do 

Municipio, com intuito de inibir a aglomeracao de pessoas e oricotar de como devem proceder; 

2) Auxiliar NO ORDENAMENTO DAS FILAS, fora das uoidades bancarias c 

lotericas, quando necessario, para fins de evitar grandes aglomeracoes devendo ser garantida a 

distancia de pelo menos um metro e meio entre os consumidores; 

Aos Secretaries Municipais, dirigentes de radios e demais veiculos de 

comunicacao: 

l) Dar ampla divulgacao nos mcios de comunicacao, ootadamente nos sites 
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oficiais, radio, reparticoes publicas (em especial nos estabelecimentos de saude), midias sociais 

c demais meios de comunicacao, contribuindo para que a populacao evite o aglomerado nos 

bancos, lotericas e supcrmercados. 

Rcmcta-se a prcscnte RECOMENDACAO para o Prcfcito c Secretaries 

Municipais, para ampla divulgacao, aos gerentes de bancos, lotericas e correspondentes 

bancarios para adocao das providencias cabiveis, e ainda para: a) As radios difusoras do 

Municipio para conhecimento da RECOMENDACAO, dando a devida publicidade; b) 0 Centro 

de Apoio Operacional da Cidadania, por meio de sistema inforrnatizado. 

Requisite-se, na Iorma do artigo 27, paragrafo unico, inciso IV da Lei n° 

8.625/93, aos gerentes de banco, lotericas e correspondentes bancarios para que, no prazo de 72 

horas, comunique a esta Pomotoria, atraves do e-mail constante no rodape as providencias 

adotadas para cumprimento dcsta RECOMENDACAO. 

Publique-se no Diario do MPCE. Registre-se. 

Porteiras, 24 de marco de 2020 

Alcides Luiz Fonseca Lima de Sena 

Promotor de Justica 
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