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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA n.º 003/2020 

 

 

REF.: Procedimento Administrativo – Simp nº 000352-148/2020 

 

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do Promotor de 

Justiça signatário, lotado na Promotoria de Justiça de Baião  no uso de suas atribuições 

que lhe confere o art. 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988 - CF, art. 8º, §1º e 

§2º, da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e art. 25, inciso IV, alíneas “a” e 

“b”, da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993. 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe à defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, 

caput, da CF e Lei Orgânica MP nº 8.625/93, art. 1º); 

                  CONSIDERANDO que a Constituição de 1988, considera o direito à saúde 

como um direito social, nos termos do art. 6º; 

                  CONSIDERANDO que a Constituição de 1988, estabelece no art. 196 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”. 

CONSIDERANDO que, no dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial 

de Saúde – OMS decretou situação de “emergência de saúde pública de importância 

internacional” e, em seguida, no dia 11 de março de 2020, declarou a pandemia de 

COVID-19;  

CONSIDERANDO que o novo Coronavírus (COVID-19, CID 10: B34.2) é 

uma doença viral, altamente contagiosa, que provoca, inicialmente, sintomas de 

resfriado, podendo causar manifestações graves como a Síndrome Respiratória Aguda 

Grave e Síndrome Respiratória do Oriente Médio; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, no dia 03 de fevereiro de 

2020, por meio da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou “emergência em saúde 
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pública de importância nacional”, em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, 

à vista que a situação atual demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 

controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde elaborou o Plano de 

Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Coronavírus COVID-19, situando o 

Brasil, no momento, no nível de reposta: “emergência em saúde pública de importância 

nacional (ESPIN)”;  

CONSIDERANDO que os estados e municípios vêm elaborando seus 

planos de contingência locais, sobretudo que o Estado do Pará e Município de Baião 

publicaram decretos nesse sentido, havendo o último estabelecido a suspensão das 

aulas na rede municipal de ensino a partir do dia 18 de março de 2020;  

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979/2020 dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979/2020 estabelece em seu art. 

2º,  em seus incisos I e II, as definições de “isolamento” e “quarentena”, nos seguintes 

termos: I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de 

bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de 

outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus; e II 

- quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de 

contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, 

contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de 

contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do 

coronavírus. 

CONSIDERANDO ainda que a Lei Federal nº 13.979/2020, estabelece em 

seu art. 3º o seguinte:  Art.3º  Para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, 

no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas: (Redação dada 

pela Medida Provisória nº 926, de 2020): I - isolamento; II - quarentena; III - 

determinação de realização compulsória de: a) exames médicos; b) testes 

laboratoriais; c) coleta de amostras clínicas; d) vacinação e outras medidas profiláticas; 

ou e) tratamentos médicos específicos; IV - estudo ou investigação epidemiológica;V - 

exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; VI - restrição excepcional e 
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temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de: (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020) a) entrada e saída do País; e (Incluído pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020) b) locomoção interestadual e intermunicipal; (Incluído pela 

Medida Provisória nº 926, de 2020); VII - requisição de bens e serviços de pessoas 

naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de 

indenização justa; e VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de 

produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, desde que: a) registrados 

por autoridade sanitária estrangeira; e b) previstos em ato do Ministério da Saúde. § 1º 

As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em 

evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e 

deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à 

preservação da saúde pública. 

CONSIDERANDO que o art. 268 do Código Penal, considera como crime 

“infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou 

propagação de doença contagiosa: pena- detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, e 

multa. Parágrafo único: A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário da 

saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. ” 

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Promotoria de 

Justiça de que algumas pessoas na cidade de Baião com suspeita de terem contraído 

a Covid-19 estariam se recusando, injustificadamente, a realizarem exames e de se 

submeterem ao isolamento social, o que poderá colocar em risco à saúde da 

coletividade; 

 

CONSIDERANDO que a situação demanda a adoção urgente de medidas 

de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim 

de evitar a disseminação da doença; 

                   RECOMENDA ao Senhor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO, ao 

Senhor SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAIÃO e à COMISSÃO 

MUNICIPAL DE COMBATE AO COVID -19: 

- Que observem rigorosamente o disposto no artigo 3º da Lei Federal 

13.929/2020 no sentido de orientarem à população para realização do isolamento 

social e da  quarentena, nos casos previstos na referida lei, bem como para que 
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determinem de forma compulsória, caso seja necessário, da realização de: a) 

exames médicos; b) testes laboratoriais; c) coleta de amostras clínicas; d) 

vacinação e outras medidas profiláticas; ou e) tratamentos médicos específicos, 

dentre outras medidas permitidas em lei, no último caso, em face de munícipes 

que se recusarem injustificadamente a colaborar com as medidas de contenção 

do coronavírus; 

 

- Que comuniquem imediatamente à Delegacia de Polícia Civil de Baião 

a ocorrência do crime previsto no art. 268 do CPB, caso tenham conhecimento,   

indicando nome e endereço dos possíveis autores do crime, afim de terem suas 

condutas apuradas mediante o competente procedimento policial;  

 

Por fim, alerta-se, desde logo, que eventual desacato ou descumprimento 

da presente recomendação importará na tomada das medidas administrativas e judiciais 

cabíveis.  

Oficie-se à Prefeitura Municipal de Baião, Secretária Municipal de Saúde e 

Comissão de Combate ao COVID-19, para ciência e cumprimento da presente 

recomendação. 

Comunique-se, via sistema Gedoc aos órgãos da Administração Superior do 

MPPA, para ciência. 

Cumpra-se. 

Baião, 15 de abril de 2020. 

 

 

 

MÁRCIO DE ALMEIDA FARIAS 

Promotor de Justiça Titular da PJ de Baião 

  

 


