
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA CEOSP-GACEP  001/2020 

 

 Dispõe sobre as medidas emergenciais e 
provisórias de prevenção ao coronavírus – 
COVID-19 no âmbito das carceragens sob a 
custódia da Secretaria de Segurança Pública 
da Bahia. 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, por intermédio dos 

Promotores de Justiça integrantes do CEOSP – Centro de Apoio Operacional de Segurança 

Pública e Defesa Social e GACEP – Grupo de Atuação Especial para o Controle Interno da 

Atividade Policial, infrafirmados, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei 

Complementar nº 11/1996: 

  CONSIDERANDO o Ato Nº 220/2020 que Institui o Grupo de Trabalho para 

acompanhamento das ações de enfrentamento do coronavírus (SARS-coV-2) e da COVID19, 

doença provocada pelo referido agente etiológico, no estado da Bahia; 

  CONSIDERANDO o disposto na 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 virtude da Decretação de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Nacional para o coronavírus - Lei Federal 13.979, de 06.02.2020;  

  CONSIDERANDO os artigos 12, 13 e 14 da Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984; 

  CONSIDERANDO a necessária adoção de medidas de prevenção, diante do 

aumento do número de registros de infectados pelo Coronavírus (COVID-19) no País;  

  CONSIDERANDO as orientações da Organização Mundial da Saúde, da 

Secretaria de Estado da Saúde e as regras e protocolos de prevenção à transmissão da 

doença;  

  CONSIDERANDO as condutas de distanciamento social recomendadas pela 

NOTA TÉCNICA DIVEP/SESAB – Coronavírus (COVID-19) Nº 03 de 12/03/2020, todas dirigidas 

às mudanças comportamentais que contribuam para dificultar a transmissão do SARS-CoV-2 

e, consequentemente, redução da expansão da COVID-19, sendo sugerido o afastamento de 

locais com aglomerações de pessoas, fator reconhecidamente de risco para a transmissão de 

viroses; 

  CONSIDERANDO que a transmissão do coronavírus em humanos ocorre de 

pessoa-a-pessoa, através de gotículas de saliva ou muco, expelidas quando a pessoa 

infectada tosse ou espirra, assim como pelo contato com as mãos contaminadas com 

secreções respiratórias que contenham vírus, sendo as medidas de prevenção, notadamente, 

a de regular higienização de espaços e das mãos, incluindo a disponibilização de álcool gel 

70% , constantemente 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 a Lei nº 7.210/84, que norteia a atividade estatal de 

custódia, incumbindo tal tarefa à administração penitenciária, não devendo os presos 

permanecerem segregados em delegacia de polícia, que não é estabelecimento penal; 

               CONSIDERANDO a existência de mais de 1.300 (mil e trezentos) presos 
custodiados atualmente em repartições policiais, civis e militares, na Bahia;   

               CONSIDERANDO a Portaria nº 045, de 19 de março de 2020, da Secretaria de 

Segurança Pública – SSP, que instituiu o comitê de crise e, dentre as disposições, estabeleceu 

a suspensão das visitas aos presos, 

          Resolve RECOMENDAR à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia – 

SSP, em vista das atribuições a esta estabelecidas pela Lei nº Lei nº 9.006, de 04 de fevereiro 

de 2004: 

1 – A condução das pessoas, na ocorrência de novas prisões, a uma das unidades do sistema 

prisional baiano, abstendo-se de custodiar novos presos em delegacias de polícia, em virtude 

da impossibilidade de se efetivar o procedimento de quarentena de novos presos; 

2 – A separação de idosos e demais presos portadores de comorbidades que os tornem 

vulneráveis aos efeitos agudos do COVID-19, dos demais presos; 

3 – Estabelecer parceria com a SESAB e/ou Secretarias Municipais de Saúde das localidades 

onde ainda se proceda a custódia em delegacia para disponibilização de profissionais de 

saúde que possam monitorar a população carcerária sob responsabilidade dessa secretaria, 

esclarecendo-se que tais profissionais não necessariamente precisam ser alocados nessas 

unidades policiais, mas deverão estar disponíveis, em regime de sobreaviso, para eventual 

necessidade; 

4 – Os presos que apresentarem sintomas de COVID- 19, após apreciação de profissional de 

saúde a que se refere o item anterior, nos termos da nota técnica DIVEP/SUVISA/SESAB- 

Novo Corona Virus 9COVID – 19 nº 2 de 28/02/2020, deverão ser encaminhados, de pronto, 

à SEAP para cumprimento de isolamento, testagem e notificação à CIEVS- BA, conforme nota 

técnica referenciada; 

5- Verificados sintomas agudos no preso, conforme diagnóstico realizado pelo pessoal de 

saúde a que se refere esta recomendação, sob orientação deste, pode ser encaminhado 

diretamente para o serviço da rede pública de saúde; 

6 - A distribuição de máscaras e lenços de papel aos custodiados especificados no item 2, 

bem como a disponibilização de sabonete líquido e o fornecimento ininterrupto de água a 

todos os presos; 



7 – A disponibilização, aos servidores atuantes nas repartições policiais, civis e militares, dos 

equipamentos de proteção individual (EPI) necessários; 

8 – A instalação de dispensadores de álcool em gel, na concentração de 70%, em áreas de 

comum circulação; 

9 – A publicização das orientações em anexo, dirigidas a todos aqueles que acessarem as 

delegacias de polícia; 

10 - Seja estabelecido junto às Prefeituras Municipais das cidades onde estão localizadas as 

unidades de custódia, protocolo de coleta e destinação de corpos, cujos óbitos, porventura, 

ocorram no ambiente prisional. 

 

Salvador, 25 de março de 2020.  

 

 

 

 

LUÍS ALBERTO VASCONCELOS PEREIRA 

Promotor de Justiça - Coordenador do CEOSP 

 

 

 

ROBERTO DE ALMEIDA BORGES GOMES  

Promotor de Justiça – Coordenador do GACEP 

 

 

 

ANNA KRISTINA SANTOS LEHUBACH PRATES 

Promotora de Justiça - GACEP 



Orientações Anexas 

 
Prevenção do Coronavírus nas unidades prisionais  
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