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NOTA TÉCNICA 001/2020-NDDH/CAOP/MPAL 

 

 

Nota Técnica para orientação da atuação dos 

membros do Ministério Público de Alagoas em 

face da declaração de pandemia da doença 

infecciosa COVID-19 (novo coronavírus), 

declarada pela Organização Mundial de Saúde 

– OMS, face a declaração de situação de 

emergência do Estado de Alagoas e Municípios 

Alagoanos, intensificando medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde, face a 

população em situação de rua e vulneráveis. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS, pelo NÚCLEO DE DEFESA 

DOS DIREITOS HUMANOS, que integra o CENTRO DE APOIO OPERACIONAL, 

com fundamento na Constituição da República, em seus artigos 5º, 127 e 129, 

consubstanciado pela Constituição do Estado de Alagoas, em seus arts. 142, 143, 186 

e 187, que conferem ao Ministério Público a incumbência da defesa dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, cabendo-lhe zelar pelo efetivo respeito dos poderes 

públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na 

Constituição Federal, especificamente os direitos fundamentais à população em 

situação de rua, de conformidade com o que dispõe o Decreto Federal nº 7.053/2009, 

que instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua, que se 

encontra em extrema vulnerabilidade, face a pandemia da doença infecciosa COVID-

19 (novo coronavírus), expede a presente nota técnica com o fim de orientar os 

membros do Ministério Público Estado de Alagoas, considerando o Decreto 

Governamental que declara situação de emergência no Estado de Alagoas e 

intensifica as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância decorrente do  COVID – 19 (CORONAVÍRUS), em consonância com o 
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Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo novo Coronavírus e os 

respectivos Planos Municipais, na adoção de medidas proativas e fiscalizadoras para 

conscientização e proteção da população em situação de rua na capital e demais 

municípios alagoanos, como medida de contenção do contágio e adequação das 

medidas de isolamento social, recomendando ações de saúde pública e de 

assistência social emergenciais, considerando as seguintes orientações: 

1) Sejam garantidos pelo poder público estadual e municipais a continuidade dos 

serviços socioassistenciais e de saúde pública, voltados para as pessoas em 

situação de rua, principalmente no horário noturno e finais de semana. 

 

2) Sejam disponibilizados à população em situação de rua álcool gel e kits de 

higiene pessoal e proteção, para evitar o contágio pelo covid-19. 

 

3) Seja disponibilizado água corrente e potável para a higienização pessoal à 

população em situação de rua, mediante o acesso a prédios públicos, a 

exemplo de escolas, ginásios e estádios esportivos, que se encontrem com as 

atividades suspensas. 

 

4) Sejam disponibilizados banheiros químicos à população em situação de rua. 

 

5) Sejam mantidos os serviços relevantes do CONSULTÓRIO NA RUA/SMS, na 

cidade de Maceió/AL, que acolhem pessoas de vulnerabilidade social. 

 

6) Sejam disponibilizadas à população em situação de rua e vulnerabilidade 

social, através da Secretaria de Assistência Social do Município de Maceió, 

refeições diárias e gratuitas, pelo RESTAURANTE POPULAR, de forma 

temporária, observando as recomendações acerca do isolamento social, 

evitando aglomerações. 

 

7) Seja recomentado aos albergues e outros locais de abrigamento às pessoas 

em situação de rua e vulnerabilidade social, o acesso ao álcool gel e máscaras 
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individuais de proteção, bem como a produtos de higiene pessoal, por todas as 

pessoas que transitam nos espaços coletivos, observando a devida 

higienização diária, conservando as condições sanitárias adequadas, 

destinando espaços isolados para as pessoas que se encontrem nos grupos 

de risco de contaminação ao Covid-19, como idosos e pessoas 

imunossuprimidas, a exemplo dos diabéticos, portadores de doenças 

respiratórias, cardiopatia e HIV, podendo ser utilizados prédios públicos 

disponíveis de forma temporária. 

 

8) Sejam observadas em tudo, as recomendações do Ministério da Saúde, da 

Secretaria Estadual da Saúde e dos Municípios, nos casos suspeitos de 

contaminação pelo coronavírus na população em situação de rua, zelando pelo 

cumprimento das ações de vigilância e de atenção à saúde de casos 

suspeitos do 2019-nCoV, primando pela resposta oportuna, avaliação de 

risco e adoção de medidas pertinentes, recomendando o monitoramento 

efetivo para controle das unidades de acolhimento para pernoite temporário ou 

como moradia provisória. 

 

9) Sendo a situação de rua permeada pela pobreza e pelo não acesso a diversos 

direitos garantidos constitucionalmente, para o enfrentamento dessa situação 

pandêmica, “(...) é importante a atuação incisiva e efetiva do Ministério Público 

(...). Cabe ao membro do Ministério Público, portanto, tomar “as medidas 

necessárias” à garantia dos direitos das pessoas que nela se encontram. (...)”1 

(CNMP - Guia de Atuação Ministerial - Defesa dos direitos das pessoas em 

situação de rua). 

 

A relevância dessa nota técnica para a atuação do Ministério Público 

de Alagoas, consiste na imperiosa necessidade de assegurar os direitos das pessoas 

 
1 https://www.cnmp.mp.br/portal/publicacoes/245-cartilhas-e-manuais/8969-guia-de-atuacao-ministerial-defesa-dos-direitos-
das-pessoas-em-situacao-de-rua 
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em situação de rua, especialmente nesse momento de extrema vulnerabilidade frente 

a pandemia da doença infecciosa COVID-19 (novo coronavírus), no desiderato de 

cumprir nossa missão constitucional de proteger a vida e a dignidade humana, dando 

efetividade a Política, nos termos do Decreto 7.053/2009, com respaldo nas 

recomendações do Conselho Nacional do Ministério Público e dos Órgãos de 

Execução do Ministério Público de Alagoas, disponibilizadas aos membros. 

 

Maceió-AL, em 20 de março de 2020. 

 

MARLUCE FALCÃO DE OLIVEIRA 

Promotora de Justiça 

Coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos 

 

 

JOSÉ ANTONIO MALTA MARQUES 

Promotor de Justiça 

Diretor do Centro Operacional do Ministério Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


