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                           RECOMENDAÇÃO n. 01/2020 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, pela Promotora de Justiça 

que subscreve a presente, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Jacobina, no uso de suas 

atribuições Constitucionais e Legais, em vista do disposto no art. 27, parágrafo único, inc. IV, 

da Lei Federal nº 8.625/1993; art. 6º, inc. XX, da Lei Complementar nº 75/1993 (de aplicação 

analógica) e na Resolução nº 164/2017-CNMP, que lhe conferem a legitimidade para expedir 

recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem 

como, ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando 

prazo razoável para a adoção das providências cabíveis, e, 

 

  CONSIDERANDO o quanto previsto na Portaria nº 188/GM/MS, publicada no 

Diário Oficial da União em 4 de fevereiro de 2020, que “Declara Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN)”, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 

(2019-nCoV); 

 

  CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial da Saúde, em 11 de 

março (quarta-feira), caracterizando o surto do novo coronavírus como pandemia, 

prospectando-se o aumento nos próximos dias do número de casos, inclusive com risco à 

vida, em diferentes países afetados, inclusive no Brasil; 

 

  CONSIDERANDO que a pandemia significa o risco potencial de a doença 

infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já 

tenham sido identificadas como de transmissão interna, e, por afetar diferentes setores, 

exige esforços conjuntos da sociedade; 

 

  CONSIDERANDO que com o decreto de uma pandemia pela OMS, o gestor não 

pode se furtar de tomar as medidas de Estado cabíveis para prevenir o risco de contágio, 

delegando-as somente à boa vontade e discernimento dos particulares, que, aparentemente, 

não têm todas as informações adequadas para tomada dessa decisão; 
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  CONSIDERANDO que a consequência de os gestores se omitirem na tomada 

de medidas oficiais contra aglomerações, bem como, de medidas de prevenção/informação 

em geral, é a contaminação de grande parte da população de maneira simultânea, 

impedindo o sistema de saúde de dar respostas adequadas ao coronavírus e às demais 

doenças que necessitam de atendimento/leitos hospitalares; 

 

  CONSIDERANDO, neste sentido, que não basta somente solicitar, 

informalmente ou pelas redes sociais, o resguardo da população de risco (idosos), a adoção 

de práticas de higienização, o cancelamento de eventos previamente agendados e o 

isolamento social, sendo necessária a adoção de política pública para que os cidadãos 

em geral não sejam transmissores do vírus para a população de risco, mormente 

considerando que foi dado início à transmissão comunitária da COVID-19; 

 

  CONSIDERANDO que qualquer decisão do poder público quanto às medidas 

de prevenção de contágio do coronavírus, mormente em um quadro de pandemia, deve 

estar secundada e justificada por notas técnicas das secretarias estadual e municipal de 

saúde, pois a eventual ofensa ao interesse público e à garantia de direito fundamental à 

saúde podem ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos gestores; 

 

  CONSIDERANDO, neste sentido, a necessidade de se estabelecer ações de 

enfrentamento do coronavírus (SARS-coV-2) e da COVID-19, doença já confirmada, também, 

em diversas cidades do Estado da Bahia, sendo que, em Jacobina já existem cinco (05) casos 

suspeitos e (01) aguardando resultado do LACEN, segundo informações divulgadas pela 

Secretaria de Saúde de Jacobina; 

 

  CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê as 

seguintes medidas de saúde pública para diminuição da transmissão de doenças infecciosas 

sem vacina ou tratamento farmacológico específico, recomendando a sua adoção em relação 

à COVID-19: proibição de grandes aglomerações; fechamento de escolas e outras medidas; restrições 

de transporte público e/ou de locais de trabalho e outras medidas1; 

 
1
  Disponível em:  
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  CONSIDERANDO a sugestão da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) 

sobre o COVID-19, atualizada em 12 de março de 2020, no sentido de que, “ao se identificar a 

fase inicial de transmissão comunitária, as medidas iniciais mais recomendadas são: estimular o 

trabalho em horários alternativos em escala; reuniões virtuais; home office; restrição de contato social 

para pessoas com 60 anos ou mais e que apresentam comorbidades; realizar testes em profissionais de 

saúde com “síndrome gripal”, mesmo os que não tiveram contato direto com casos confirmados; 

organizadores devem avaliar a possibilidade de cancelar ou adiar a realização de eventos com muitas 

pessoas; isolamento respiratório domiciliar de viajante internacional que regressou de país com 

transmissão comunitária (7 dias de isolamento, se assintomático2)”. 

 

  CONSIDERANDO que os primeiros 3 a 5 dias de início dos sintomas são os de 

maior transmissibilidade, logo, em havendo suspeita de contaminação, as pessoas 

acometidas devem ficar em isolamento respiratório, desde o primeiro dia de sintomas, até 

serem descartados;  

 

  CONSIDERANDO que a saúde pública e a sua garantia são responsabilidades 

do Estado (compreendido como União, Estados e Municípios), que deve adotar políticas 

públicas claras e definidas, a fim de garantir o bem-estar de todos, prevenindo doenças e 

garantindo o atendimento integral, de forma ininterrupta, tal como preceitua os artigos 196 

e 197, ambos, da Constituição Federal; 

  

  CONSIDERANDO, por fim, que somente as ações em conjunto da sociedade 

civil, agentes públicos, sociedades científicas e profissionais de saúde farão com que 

enfrentemos esta nova epidemia com sucesso, diminuindo a mortalidade principalmente 

entre os idosos e mitigando as consequências sociais e econômicas; 

 

 

 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/critical-

preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19 
2
   Informe da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) sobre o COVID-19, atualizada em 12/03/2020, 

Disponível em: 

https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/125/2020/03/a592fb12637ba55814f12819914fe6ddbc27760f54c5

6e3c50f35c1507af5d6f.pdf 

  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/125/2020/03/a592fb12637ba55814f12819914fe6ddbc27760f54c56e3c50f35c1507af5d6f.pdf
https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/125/2020/03/a592fb12637ba55814f12819914fe6ddbc27760f54c56e3c50f35c1507af5d6f.pdf


 
 
 

4ª Promotoria de Justiça de Jacobina  

 

  CONSIDERANDO a notícia de grande evento festivo a ocorrer no próximo dia 

21 de março de 2020, que acarretará o deslocamento de pessoas de outras cidades e a 

aglomeração no local, facilitando possível transmissão no vírus COVID-19; 

 

  CONSIDERANDO o teor do Decreto do Governo do Estado da Bahia, n. 19.529, 

de 16 de março de 2020: “Art. 7º Em função dos casos confirmados de coronavírus nos 

Municípios de Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro e Prado, ficam suspensos, pelo 

período de 30 (trinta) dias: (Redação dada pelo Decreto Nº 19532 DE 17/03/2020). 

I - os eventos e atividades com a presença de público superior a 50 

(cinquenta) pessoas, ainda que previamente autorizados, que envolvem aglomeração de 

pessoas, tais como: eventos desportivos, religiosos, shows, feiras, circos, eventos científicos, 

passeatas e afins, bem como aulas em academias de dança e ginástica; (Redação do inciso 

dada pelo Decreto Nº 19532 DE 17/03/2020). 

II - as atividades letivas, nas unidades de ensino, públicas e particulares, a 

serem compensadas nos dias reservados para os recessos futuros; 

III - a abertura e funcionamento de zoológicos, museus, teatros e afins. 

Parágrafo único. - Os jogos de campeonatos de futebol, profissionais e não 

profissionais, deverão ocorrer sem a participação de público ou torcida. 

 

  CONSIDERANDO a declaração da situação de Emergência em todo o Estado da 

Bahia, através do Decreto Estadual n. 19.549, de 18 de março de 2020, publicado no Diário 

Oficial do Estado na data de hoje, nos seguintes termos: “Art. 1º. Fica declarada Situação de 

Emergência em todo o território baiano, em virtude do desastre classificado e codificado 

como Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme Instrução Normativa do 

Ministério da Integração Nacional nº 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção 

e enfrentamento à COVID-19”; 

 

  CONSIDERANDO que o Decreto acima referido determinou que: “Art. 4º - 

Fica estendido a todos os Municípios do Estado da Bahia o disposto no art. 7º do Decreto nº 

19.529, de 16 de março de 2020.”, ou seja, a suspensão imediata de eventos que importem na 

aglomeração de mais de cinquenta pessoas; 
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  R E S O L V E, com fundamento no art. 3º da Resolução nº 164/2017-CNMP, 

expedir a presente RECOMENDAÇÃO, nos seguintes termos: 

 

1. Ao Município de Jacobina, na pessoa de seu Excelentíssimo Prefeito e de 

sua Ilustríssima Secretária Municipal de Saúde ou a quem venha lhes 

suceder ou substituir nos seus respectivos cargos, sob pena de 

responsabilização pessoal, em caso de negligência, que adotem TODAS as 

medidas e orientações abaixo elencadas, a saber: 

 

1.1 – Adiem/cancelem/impeçam, IMEDIATAMENTE,  a realização de 

eventos/shows/similares, no município de Jacobina, sejam públicos 

ou particulares, que possibilitem a aglomeração de pessoas, em 

especial, idosos, ante a possibilidade de contaminação e propagação 

do coronavírus (COVID-19), devendo, ainda, adotar medidas 

governamentais oficiais para evitar aglomerações, especialmente, 

dirigidas aos organizadores de eventos/shows particulares, 

recomendando aos setores competentes da Prefeitura que se 

abstenham de expedir alvarás e autorizações para a realização de 

eventos particulares; 

 

1.2 – Promovam a adoção de políticas públicas de prevenção, 

contenção e tratamento com relação ao denominado COVID 19, 

devendo, inclusive, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, 

encaminhar documento comprobatório de publicações de 

informações quanto à correta orientação da população envolvida; 

 

1.3 – Promovam a realização de campanha oficial, através dos meios 

de comunicação disponíveis e adequados, informando a população 

envolvida, quanto aos seguintes aspectos: a) Risco de letalidade para a 

população jovem; b) Risco de letalidade para a população idosa e com 

comorbidades; c) Explicação da necessidade de evitar aglomerações 

para impedir o contágio individual e as consequências de uma 
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contaminação simultânea e em larga escala da população, o que 

resultaria em caos para o sistema de saúde (SUS, convênios e 

privados), que não teria capacidade de dar respostas às demandas de 

saúde, em geral e do coronavírus (ex: número insuficiente de leitos, 

profissionais de saúde, medicamentos e insumos); 

 

1.4 - Adote medidas visando explicar para a população sobre os 

sintomas e níveis de gravidade da doença, bem como, sobre as 

situações em que deve ser buscado o sistema público de saúde, 

evitando o contágio no próprio estabelecimento de saúde e a procura 

desnecessária dos prontos socorros;    

 

1.5 -  Informe, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sobre 

aquisição de equipamentos de respiração, medicamentos, insumos 

para o combate ao COVID-19 e informe a respeito do quantitativo de 

kits disponíveis para testagem para o Coronavírus;                      

 

1.6 – Determinem, imediatamente, a paralisação de todas as 

atividades e serviços não essenciais que importem na aglomeração 

de pessoas, como academias de ginástica, eventos religiosos de 

qualquer natureza, a exemplo de missas e cultos; 

 
2.  Por fim, assinala-se o prazo de vinte e quatro horas, dada a iminência 

de realização de eventos de grande porte nos próximos dias, para que a(s) 

autoridade(s) notificada(s) apresente(m) resposta por escrito e de modo 

fundamentado sobre o atendimento ou não da recomendação, devendo 

ser encaminhada para o e-mail: 4pjjacobina@mpba.mp.br. 

 

  O Ministério Público do Estado da Bahia ADVERTE que a presente 

recomendação dá ciência e constitui em mora (DOLO) os destinatários quanto às 

providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar 
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ao manejo de todas as medidas administrativas e ações judiciais cabíveis, em sua máxima 

extensão, inclusive, responsabilização pessoal dos gestores. 

 

Publique-se e encaminhe-se cópia pessoalmente aos destinatários. 

 

Encaminhe-se cópia para a Coordenação do CESAU, ao Conselho Municipal de 

Saúde e para o setor de imprensa do Ministério Público, para que dê ampla divulgação. 

 

Sem mais para o momento, e na certeza do atendimento imediato da presente 

Recomendação Ministerial, colocamos a 4ª Promotoria de Justiça de Jacobina à disposição 

para mais informações e esclarecimentos. 

 

Jacobina-BA, 19 de março de 2020. 

 

                                              

 

 

ROCÍO GARCÍA MATOS 

Promotora de Justiça  
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