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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

 

“OBJETO: Considerando a atual situação 

de pandemia mundial e as recomendações 

acerca das medidas de contenção de 

casos do novo CORONAVÍRUS (COVID-19), 

é necessário que os estabelecimentos 

bancários e lotéricas com agências 

em Visconde do Rio Branco/MG adotem 

medidas de prevenção contra a doença 

em questão, em especial com o fluxo 

de atendimento diferenciado para 

idosos”. 

 

   A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO, entidade de 

direito público interno, regularmente inscrita no CNPJ sob n.º 

18.137.927/0001-33, com sede na cidade de Visconde do Rio Branco/MG, 

à Praça 28 de Setembro, S/N.º, CEP: 36520-000. 

 

  CONSIDERANDO a acentuada utilidade da recomendação para fins de 

evitar entraves administrativos e judiciais, sendo importante 

instrumento de redução da litigiosidade; 

 

  CONSIDERANDO que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”, nos termos do art. 196, da Constituição Federal de 

1988; 

 

  CONSIDERANDO que “são de relevância pública as ações e serviços 

de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre 

sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução 
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ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa 

física ou jurídica de direito privado”, consoante prescreve o art. 

197, da Constituição Federal de 1988; 

 

  CONSIDERANDO que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único”, o qual tem como diretrizes, dentre outras, “a 

descentralização, com direção única em cada esfera de governo”, “o 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 

sem prejuízo dos serviços assistenciais” e “a participação da 

comunidade”, conforme dispõem o art. 198, incisos I, II e III, da 

Constituição Federal de 1988; 

 

  CONSIDERANDO que “ao sistema único de saúde compete, além de 

outras atribuições, executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador”, conforme 

dispõe o art. 200, inciso II, da Constituição Federal de 1988; 

 

  CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências; 

 

  CONSIDERANDO que o art. 6º, I, ‘b’, da Lei Federal nº 

8.080/1990, estabelece que “está, ainda, incluída no campo de 

atuação do Sistema Único de Saúde – SUS – a execução de ações de 

vigilância epidemiológica”; 

 

  CONSIDERANDO que, nos termos do art. 7º, VII, da Lei nº 

8.080/90, as ações e os serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o SUS, são 

desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 

Constituição Federal, obedecendo, dentre outros princípios, a 
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utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a 

alocação de recursos e a orientação programática; 

 

  CONSIDERANDO que compete à direção estadual do SUS, dentre 

outras funções, coordenar e, em caráter complementar, executar ações 

e serviços de vigilância epidemiológica, conforme determina a alínea 

‘a’ do inciso IV do art. 17, da Lei nº 8.080/90; 

 

  CONSIDERANDO que compete à direção municipal do SUS, dentre 

outras funções, executar serviços de vigilância epidemiológica, 

conforme determina a alínea ‘a’ do inciso IV do art. 18, da Lei nº 

8.080/90; 

 

  CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 13.317/1999, que institui o 

“Código de Saúde do Estado de Minas Gerais”; 

 

  CONSIDERANDO que, nos termos do § 3º, do art. 85, da Lei 

Estadual nº 13.317/1999, “O alvará sanitário poderá, a qualquer 

tempo, ser suspenso, cassado ou cancelado, no interesse da saúde 

pública, sendo assegurado ao proprietário do estabelecimento o 

direito de defesa em processo administrativo instaurado pela 

autoridade sanitária”; 

 

  CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 15, do Decreto nº 7.508, 

de 28 de junho de 2011, o planejamento da saúde é obrigatório para 

os entes públicos, ascendente e integrado, do nível local até o 

federal; 

 

  CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional – ESPII, feita pela Organização Mundial de 

Saúde – OMS, em 30 de janeiro de 2020, devido ao alto grau de 

transmissibilidade do novo Coronavírus (2019-nCOV); 
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  CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do Novo 

Coronavírus como pandemia significa o risco potencial da doença 

infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se 

limitando a locais que já tenham sido identificados como de 

transmissão interna; 

 

  CONSIDERANDO a declaração de Estado de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional – ESPIN, dada pela Portaria MS no 

188, de 3 de fevereiro de 2020, nos termos do Decreto no 7.616, de 17 

de novembro de 2011, que definiu o Centro de Operações de 

Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) como mecanismo nacional de 

gestão coordenada de respostas à emergência na esfera nacional, cujo 

controle recai sobre a Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS/MS; 

 

  CONSIDERANDO a publicação do Plano de Contingência Nacional 

para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCOV), pelo MS, e 

do Plano Estadual de Contingência para Emergência em Saúde Pública – 

Infecção Humana pelo SARS-CoV-2, pela SES/MG, os quais definem 

estratégias de atuação para enfrentamento do novo Coronavírus (2019-

nCOV); 

 

  CONSIDERANDO a Lei Federal no 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo 

Coronavírus (2019-nCOV), responsável pelo surto de 2019 e sua 

regulamentação através da Portaria MS/GM no 356, de 11 de março de 

2020; 

 

  CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 356, de 11/03/2020, que 

“Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na 

Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Novo Coronavírus (2019- nCOV) (COVID-

19)” 
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  CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA, 

contendo “Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e 

controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos 

suspeitos ou confirmados de infecção pelo Novo Coronavírus (2019-

nCOV)” 

 

  CONSIDERANDO o Decreto Estadual no 113, de 12 de março de 2020 

que declara situação de emergência em saúde pública no Estado de 

Minas Gerais em razão de surto de doença respiratória – Novo 

Coronavírus (2019-nCOV); 

 

  CONSIDERANDO os Decretos Municipais de n°´s 031, de 16 de março 

de 2020 e 000, de 07 de abril de 2020, que estabelecem estado de 

alerta e ações para conter a propagação de infecção viral, bem como 

de preservação da saúde da população contra o COVID-19, no âmbito 

deste município; 

 

  CONSIDERANDO que todas as agências bancárias são locais 

fechados, inclusive, por questões de segurança, e de grande 

aglomeração de pessoas, o que pode agravar mais ainda a 

propagação do vírus; 

 

  CONSIDERANDO que essa situação exige a prática de medidas 

imediatas de prevenção de danos à saúde dos populares por parte das 

instituições financeiras; 

 

 CONSIDERANDO que a aglomeração de pessoas nas agências 

bancárias no período de risco de transmissão da doença causada 

pelo COVID -19 e a falta de higienização dos equipamentos e 

utensílios caracteriza prestação de serviço com alto grau de 

periculosidade, de modo que o(s) gerente(s) das instituições 

financeiras, caso permitam que isso aconteça, podem incorrer  

no crime previsto no art. 65 do Código de Defesa do Consumidor, 

cuja pena é de detenção, de seis meses a dois anos, e multa; 
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  CONSIDERANDO é do conhecimento desta administração municipal 

que, contrariando as recomendações das autoridades sanitárias no que 

se refere ao isolamento social, está ocorrendo aglomeração de 

pessoas nas áreas externas das agências quanto, com a formação de 

extensas filas, sem sequer utilizarem os equipamentos de proteção 

recomendados, o que coloca em risco tanto os funcionários das 

agências como as pessoas que precisem dos serviços bancários 

(clientes); 

 

  CONSIDERANDO a edição pelo Banco Central do Brasil da Circular 

nº 3.991/2020, com o objetivo de assegurar a saúde da sociedade em 

decorrência do COVID-19 e ao mesmo tempo garantir a prestação de 

serviços essenciais; 

 

  CONSIDERANDO o artigo 268 do Código Penal Brasileiro – Decreto 

Lei no 2848, de 07 de dezembro de 1940, que tipifica como crime o ato 

de infringir determinação do poder público, destinada a impedir a 

introdução ou propagação de doença contagiosa; 

 

  CONSIDERANDO o início do mês de abril de 2020, período em que 

idosos costumeiramente se dirigem em grande número às agências 

bancárias para recebimento de pensões, aposentadorias, dentre outros 

pagamentos; 

 

  CONSIDERANDO a necessidade de estabelecimento de fluxo ordenado 

e seguro no que se refere à preservação saúde dos populares 

(clientes) para que os recebimentos se processem da forma mais 

rápida possível, evitando a exposição ao contágio; 

 

   A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO,  entidade de 

direito público interno, regularmente inscrita no CNPJ sob n.º 

18.137.927/0001-33, com sede na cidade de Visconde do Rio Branco/MG, 

à Praça 28 de Setembro, S/N.º RECOMENDA às lotéricas e aos 

estabelecimentos bancários, na pessoa dos respectivos gerentes, 
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com agências Visconde do Rio Branco/MG, especialmente Banco do 

Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú e Sicoob que, 

procedam à adoção das medidas administrativas abaixo elencadas, EM 

CARÁTER DE URGÊNCIA, dada a brevidade que o caso requer: 

 

01) DISPONIBILIZEM AOS CLIENTES CONTATO TELEFÔNICO (ligação ou 

WhatsApp) E VIA E-MAIL PARA AGENDAMENTO DE ATENDIMENTO 

EXCLUSIVAMENTE COM HORA MARCADA, COMO FORMA DE EVITAR AGLOMERAÇÕES 

DE PESSOAS NO EXTERIOR DAS AGÊNCIAS; 

 

02) DEFINAM LIMITAÇÃO AO NÚMERO MÁXIMO DE CLIENTES NO INTERIOR 

DAS AGÊNCIAS, INCLUSIVE NAS ÁREAS EM QUE ESTEJAM OS CAIXAS 

ELETRÔNICOS, DE MODO A EVITAR A AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS; 

 

03) DISPONIBILIZEM, DE FORMA GRATUITA, ÁLCOOL EM GEL NAS MESAS 

DE ATENDIMENTO E TAMBÉM EM CADA UM DOS CAIXAS ELETRÔNICOS; 

 

04) HIGIENIZEM CONSTANTEMENTE OS CAIXAS ELETRÔNICOS COM 

DESINFETANTES OU ÁLCOOL 70%, PRINCIPALMENTE TECLAS DE DIGITAÇÃO 

E LOCAL PARA APOSIÇÃO DA DIGITAL; 

 

05) GERENCIEM COM RIGOR PARA QUE OS CLIENTES CUMPRAM A 

OBRIGAÇÃO DE MANTER DISTÂNCIA MÍNIMA DE 2 ,0 METROS NAS FILAS 

DE ESPERA COM MARCAÇÃO NO CHÃO NA PARTE EXTERNA DA AGÊNCIA; 

 

06) DISPONIBILIZEM UMA PESSOA RESPONSÁVEL POR ORGANIZAR 

FILAS DO LADO EXTERNO, PARA QUE NÃO HAJA AGLOMERAÇÃO E/OU 

TUMULTO. 

 

  Reforçamos que, até o momento, nosso município não possui 

nenhum caso suspeito confirmado de coronavírus. Mas é importante que 

todos hajam em conformidade com as orientações do Governo do Estado 

de Minas Gerais e a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, 

se protegendo e tomando os cuidados básicos de prevenção. 
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  Visconde do Rio Branco, 07 de abril de 2020. 

 

   Atenciosamente, 

 

                                                               

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 

 


