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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ORIXIMINÁ/PA 

RECOMENDAÇÃO Nº 16/2020 – MPPA/PJO 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio da Promotora de 

Justiça signatária, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, tendo por espeque as 

peças de informações reunidas no Procedimento Administrativo nº 003/2020 (SIMP nº 

000349-039/2020), e com arrimo nos artigos 127 e 129, incisos II, VI e IX da Constituição 

Federal; art. 27, parágrafo único, IV, da Lei n° 8.625/93; art. 55, parágrafo único, IV, da Lei 

Complementar nº 057/2006; na forma da Resolução nº 164/2017 do CNMP, do art. 52 e 

seguintes da Resolução nº 007/2019-CPJ e: 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio 

público e social, da moralidade e eficiência administrativas e de outros interesses difusos e 

coletivos, na forma dos artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição Federal e artigo 25, IV, 

“a”, da Lei n.º 8.625/93; 

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 129, inciso II, da Constituição Federal 

ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos 

e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, 

promovendo as medidas necessárias à sua garantia”; 

CONSIDERANDO que o art. 37, “caput”, da Constituição Federal estabelece 

que “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência”; 

CONSIDERANDO que a saúde pública é direito social constitucionalmente 

reconhecido (art. 6 da CF/88), e são de relevância pública as ações e serviços de saúde (art. 

197, CF/88); 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as medidas 

necessárias para que o Poder Público, por meio dos serviços de relevância pública, respeite 

os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito social à saúde e ao irrestrito 

acesso aos atendimentos e tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa 

humana; 
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CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público expedir recomendações, 

visando a melhoria dos serviços de relevância pública, bem como o respeito aos interesses, 

direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das 

providências cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX); 

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

mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doença (artigo 196 da 

Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde – OMS, em 30 de 

janeiro de 2020, declarou estado de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional – ESPII, dado o grau de avanço dos casos de contaminação pelo novo 

coronavírus1; 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Nacional – ESPIN, declarado em 03 de fevereiro de 2020, por meio da edição da Portaria MS 

nº 188, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, 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. Além disso, o MS divulgou o Plano de 

Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo coronavírus, documento essencial 

para a definição das estratégias de atuação; 

CONSIDERANDO a necessidade de responder rapidamente a qualquer 

ameaça real que o COVID-19 possa oferecer no território Nacional, foi editada a Lei nº 13.979, 

de 6 de fevereiro de 2020, com vigência restrita ao período de decretação de Estado de 

Emergência de Saúde Pública de Importância internacional pela OMS (art. 1º), esta lei prevê 

uma série de mecanismos de atuação para as autoridades em vigilância da saúde, tais como 

isolamentos, quarentenas, requisições de bens e serviços, hipótese de dispensa de licitação, 

etc; 

CONSIDERANDO que o Decreto Legislativo nº 06, de 20 março de 2020, do 

Senado Federal, reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública no território 

nacional e que o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo 

coronavírus contém as estratégias de contingenciamento e mitigação da doença; 
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CONSIDERANDO que, conforme informações do Painel Coronavírus², até a 

data de ontem (30/07/2020), o Brasil registrou 2.610.102 (dois milhões, seiscentos e dez mil, 

cento e dois) casos confirmados e 91.263 (noventa e um mil, duzentos e sessenta e três) 

mortes em razão do vírus2. No estado do Pará, foram 154.685 (cento e cinquenta e quatro 

mil, seiscentos e oitenta e cinco) casos confirmados e 5.728 (cinco mil, setecentos e vinte e 

oito) óbitos;  

 

CONSIDERANDO a evolução epidemiológica no município de Oriximiná/PA, o 

qual ainda tem sua curva de contágio em ascensão, contando até 30/07/2020, com 3.285 (três 

 
2 Disponível em: https://covid.saude.gov.br/ 

https://covid.saude.gov.br/
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mil, duzentos e oitenta cincos) casos confirmados e 51 (cinquenta e um) óbitos, conforme 

boletim disponibilizado pela Secretaria de Saúde Municipal:    

 

CONSIDERANDO que Em razão do aumento exponencial dos casos de 

COVID-19 no município de Oriximiná, a Promotoria de Justiça de Oriximiná expediu as 

RECOMENDAÇÕES Nº 12/2020 – MPPA/PJO e nº14/2020 – MPPA/PJO visando a 

implantação de Lockdown progressivo e medidas preventivas nas feiras, ao que o Município 

passou a adotar medidas mais rigorosas de prevenção ao contágio e de enfrentamento da 

propagação decorrente do novo coronavírus, o que ajudou bastante a conter a propagação 

do vírus no território; 

CONSIDERANDO que em 29 de junho de 2020, através do Decreto Municipal 

nº 92/2020 foi criado o Comitê de Retomada das atividades administrativas e econômicas do 

município de Oriximiná, e em 06 de julho de 2020, através do decreto municipal nº 097/2020, 

foi instituído o plano de retomada das atividades públicas, econômicas e sociais o município 

de Oriximiná - RETOMAORIXÌ, o qual, em seu anexo I prevê que eventos culturais só 

poderiam ocorrer, com restrições, a partir de 17 de agosto de 2020; 

CONSIDERANDO mesmo com o cronograma estabelecido no plano de 

retomada, foi expedido o decreto nº 124/2020 o qual “DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS 

TEMPORÁRIAS A SEREM ADOTADAS DURANTE A FESTIVIDADE DO CÍRIO DE SANTO 
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ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 01 À 1 6 AGOSTO DE 2020, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, 

publicado na data de hoje (31/07/2020) no site da Prefeitura Municipal de Oriximiná;  

CONSIDERANDO que o referido decreto promove um afrouxamento ainda 

maior das medidas de prevenção contra o Coronavírus, ampliando o horário de funcionamento 

do comércio, de restaurantes, lanchonetes, igrejas e templos religiosos e, ainda 

estabelecendo o toque de recolher para 23h30min, permitindo, assim, que os munícipes 

transitem até mais tarde em razão das festividades; 

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento do Ministério Público um 

comunicado expedido pelo Frei Fabiano Reis Targino Ofm.Cap sobre a realização de 

transmissão pelas redes sociais das missas e demais atos religiosos decorrente das 

festividades do Círio de santo Antônio, e, embora tenha adotado tal medida, manteve as 

celebrações das Santas Missas com a presença dos fiéis, no dia 02 de agosto de 2020, 

somente na Igreja Matriz, em decorrência das festividades em honra a Santo Antônio;  

CONSIDERANDO que pela programação do oficial do Círio, durante todo o 

período das festividades, haverá missa campal na Praça Santo Antônio, às 19h30min e 

no dia 15 de agosto de 2020, especificamente, ocorrerá ainda um tributo a Santo Antônio 

com a participação de artistas locais após a missa; 

CONSIDERANDO que a referida programação da missa campal gerará 

inevitavelmente aglomeração de pessoas, o que se mostra incompatível com todos os 

esforços que vem sendo adotadas para evitar a propagação do Coronavírus;              

 CONSIDERANDO que, o isolamento social, segundo consenso na comunidade 

científica e indicado pela OMS e pelo próprio Ministério de Saúde como principal medida para 

controle da pandemia da Covid-19, não deve ser limitado a qualquer grupo específico, etário 

ou de risco3; 

  CONSIDERANDO que a abstenção ou mesmo a demora na adoção de 

medidas de distanciamento e isolamento adequadas pode causar o colapso de sistemas de 

saúde; 
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 CONSIDERANDO que a vida e a saúde são os bens mais importantes de 

todos, e que é obrigação de todos, em especial, do gestor municipal, mas também da empresa 

e da sociedade civil organizada, zelar pela vida e saúde de todos os seus munícipes; 

  CONSIDERANDO que o Ministério Público é “instituição permanente, 

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

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (Constituição Federal, 

artigo 127, caput), sendo-lhe dada legitimação ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos 

direitos difusos, sendo, ainda, sua função institucional zelar pelo efetivo respeito ao meio 

ambiente e proteção a coletividade (art. 1o, incisos I e IV, Lei n. 7.347/85), RESOLVE: 

RECOMENDAR: 

a) ao Excelentíssimo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ/PA, 

Senhor Antônio Odinélio Tavares da Silva, e-mail: pmoriximina@oriximina.pa.gov.br; o qual 

é autoridade central da tomada de decisão e execução das políticas e ações relacionadas ao 

combate da pandemia COVID-19; 

b) à MITRA DIOCESANA DE ÓBIDOS, organização religiosa, CNPJ 

04.944.179/0001-96, com sede à Praça Frei Rogério, 239, Centro - CEP 68250-000 - Óbidos 

– PA, e-mail: diocesedeobidos@diocesedeobidos.com.br;   

c) à PARÓQUIA DE SANTO ANTÔNIO – CNPJ 04.944.179/0004-39, por meio 

do Pároco Frei Fabiano Reis Targino Ofm.Cap, endereço Praça Santo Antônio, 42 - 

C.E.P.:68.270-000 – Oriximiná/PA, Fone(093) 3544 – 1300, e-mail: antonioorixi@gmail.com, 

que:  

1) Se abstenham de realizar a missa campal, com a presença dos fiéis, por ocasião 

das festividades do Círio de Santo Antônio, no município de Oriximiná, no período 

de 02/08/2020 à 16/08/2020, devendo as missas ocorrer e ser transmitida aos fiéis 

por meio digital e pelas redes sociais, podendo ter, exclusivamente, a presença da 

equipe organizadora do evento e no limite autorizado pelo decreto municipal (art 

16 do Decreto Municipal 097/2020 – anexo III e V), fato extensível as demais igrejas 

e instituições religiosas do município; 

 

2) SOLICITO ao Município de Oriximiná que encaminhe, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, o plano de trabalho das medidas sanitárias expedida pela VIGILÂNCIA 

mailto:antonioorixi@gmail.com
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SANITÁRIA e pela equipe da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SEGURANÇA; 

 

3) SOLICITO à Paroquia de Santo Antônio e comissão organizadora do Círio de Santo 

Antônio que encaminhem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o planejamento da 

organização do evento com a adequação recomendada e o cumprimento das medidas 

sanitárias preconizadas pela Vigilância Sanitária e secretarias municipais no período das 

festividades; 

 

4) SOLICITO ao Município de Oriximiná que altere, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, o Decreto Municipal da festividade de Santo Antônio, a fim de adequar a 

recomendação proposta; 

PUBLIQUE-SE conforme de praxe. 

ADVERTIR que o não atendimento sem justificativa da presente Recomendação 

importará na responsabilização, visando resguardar os bens ora tutelados, inclusive, com a 

propositura de ação judicial pertinente, tendo em vista possibilidade de ocorrência de crime 

de responsabilidade e/ou improbidade administrativa.    

De Santarém para Oriximiná/PA, 31 de julho de 2020. 

 

 

IONE MISSAE DA SILVA NAKAMURA 

Promotora de Justiça Titular da 7ª PJ de Santarém,  

Respondendo cumulativamente pela PJ de Oriximiná. 
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