
 
Rua General Câmara, 424 - fone: 51-3433-1200 – Porto Alegre – RS 

E-mail: sindbancarios@sindbancarios.org.br 
 
 
Ofício nº 17/2022       Porto Alegre, 22 de março de 2022. 
 
 
Excelentíssimo Senhor 

SEBASTIÃO MELO 

Prefeito Municipal de Porto Alegre 

 

 

 Senhor Prefeito, 

 

 

 Ao cumprimentá-lo cordialmente, o Sindicato dos Bancários de Porto 

Alegre e Região solicita, tão logo seja possível, reunião com Vossa Excelência, 

tendo como pauta a publicação do decreto municipal nº 21.422, de 18 de 

março corrente, que dispensa o uso obrigatório de máscara de proteção 

individual em espaços fechados públicos e privados acessíveis ao público. 

 Inicialmente, cumpre destacar a preocupação desta entidade sindical 

com a proteção da saúde e com a prevenção de transmissão e infecção pelo 

coronavírus de trabalhadores e clientes de instituições bancárias com a medida 

adotada pelo Poder Executivo municipal, levando-se em consideração que as 

agências e estabelecimentos do ramo financeiro, pela especificidade da 

atividade, possuem arquitetura com restrição de aberturas, o que acarreta a 

inexistência, praticamente, de janelas e/ou portas que viabilizem a ampla 

circulação de ar, medida apontada por especialistas como relevante para a 

dissipação dos aerossóis responsáveis pela transmissão da covid-19.  

 Ainda considerando-se as especificidades dos estabelecimentos e do 

trabalho bancário, há de se reconhecer que a atividade implica, muitas vezes, 

presença de considerável público nas agências, atendimento face a face e alta 

rotatividade de pessoas, contexto em que o uso de máscaras de proteção 

individual constitui eficaz método de proteção contra a transmissão e infecção 

pelo Coronavírus. Ademais, o como sabido, foi mantida a obrigatoriedade do 

uso de máscara em ambientes hospitalares, serviços de saúde e no transporte 
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público, reconhecendo-se a existência de ambientes com maiores riscos de 

propagação da doença. 

 Não fosse o bastante, este Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e 

Região atenta para o disposto no artigo 3ª-A da Lei 13.979/2020 – lei federal de 

abrangência nacional --, segundo qual “é obrigatório manter boca e nariz 

cobertos por máscara de proteção individual, conforme a legislação sanitária e 

na forma de regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo federal, para 

circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias 

públicas e em transportes públicos coletivos”, como também em 

estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, estabelecimentos 

de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas, entre 

outros locais listados nos incisos do mencionado dispositivo legal. Em que pese 

a previsão temporal em seu artigo 8º, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a 

Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.625, reconheceu 

a impossibilidade de aplicação da restrição de vigência ao disposto nos artigos 

3º, 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3º-E, 3º-F, 3º-G, 3º-H, 3º-I, 3º-J. Portanto, a 

disposição legal, contida em lei federal, que determina o de uso de máscara em 

locais fechados encontra-se em vigência e em vigor. 

 Assim, há flagrante colisão entre o contido no decreto municipal nº 

21.422 e no artigo 3ª-A da Lei 13.979/2022, de modo que, em atenção ao 

princípio da legalidade, é aconselhada a revogação do ato normativo municipal, 

a fim de que evite eventuais questionamentos judiciais. 

 Certos do pronto atendimento da solicitação ora apresentada e no 

aguardo do agendamento de reunião com Vossa Excelência. Apresentamos 

nossas fraternas saudações sindicais. 

 

 

 

 

Luciano Fetzner Barcellos 

Presidente 


