
1ª CARGO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MEIO

' AMBIENTE, PATRIMONIO CULTURAL, HABITAÇAO,
URBANISMO, CONSUMIDOR, FUNDAÇOESE ENTIDADES

MiNISTÉRIO PÚBLICO DE INTERESSE SOCIAL DE ANANINDEUA/PA
DO ESTADO DO PARA Rodovia BR 316, km 08, sin, Centro, Ananindeua/PA

0 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA, o PROCON
VINCULADO A SECRETARIA DE JUSTIÇA DOS DIREITOS HUMANOS DO

ESTADO DO PARA, E A VIGILANCIA SANlTÁRIA DO MUNICÍPIO DE

ANANINDEUA, por meio de seus agentes públicos de execução, no uso de suas
atribuições conferidas pelos artigos 127 e 129, incisos II e III da Constituição Federal,
c/c artigo 54, inciso I, da LC nº 057/2006, vem expor ao público o presente
INTERDITO DE PROIBIQÃO TOTAL DE ATIVIDADES.
COM FULCRO NOS SEGUINTES FATOS:

1. Relatório situacional do SupermercadoCidade LTDA, CNPJ
83306969000201, Situado na Rodovia mario Covas, número

1158, Bairro Coqueiro, Ananindeua-PA

Em vistorias realizadas nas datas de 30/06/2022 e 01/07/2022, os
órgãos públicos que assinam o presente interdito encontraram as seguintes ausências
de documentações legais, necessárias ao funcionamento do presente
empreendimento:

a) Ausência de licença da vigilância sanitária, desde o ano 2021,
remanescendo, até a presente data, sem qualquer licença
neste sentido;

b) Ausência de licença de operação da secretaria do meio

ambiente municipal;
0) Ausência de carteira de saúde dos colaboradores;
d) Ausência de licença do habite-se do corpo de bombeiros

militares do Estado do Pará;
e) Ausência de certificado de controle integrado de pragas;
f) Ausência de laudo de análise fisico-química e bacteriológica

da água;
9) Ausência de certificado de limpeza do reservatório de água;

Além de tais ilegalidades, ao fazermos duas vistorias presenciais

em todo o citado estabelecimento comercial evidenciamos as segumteS serias

irregularidades:

L
a) Presença de fezes de roedores em_tod as áreas de

«'i

estocagem de a "mentos; /7
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b) Embalagens violadas de alimentos com fezes de baratas e
roedores;

c) Ausência de identificação de produtos fracionados;
d) Equipamentos de refrigeração inadequados, sujos, sem

controle de temperatura, e ausente limpeza e manutenção dos
mesmos;

e) Todas as áreas de manipulação de alimentos sem condições
mínimas sanitárias de funcionamento;

f) Produtos vencidos na área de venda e na área de estoque;
9) Infra estrutura em péssimo estado de conservação e com

rachaduras,material permeável em todas áreas, em especial na
câmara fria;

h) Forte odor de putrefação nas áreas frigoríficas;
i) Risco iminente de incêndio nas instalações de armazenamento

de produtos secos;
]) Instalações elétricas precárias;
k) Produtos sem identificação de procedência;

2. Fundamentação.

Com base nas fiscalizações acima delineadas, bem como no
poder de policia investido às presentes autoridade públicas, previsto no art.78 do CTN,
in verbis:

“Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que,
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato,
em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, a ordem, aos costumes, a
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de
concessão ou autorização do Poder Público. a tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e
aos direitos individuaisou coletivos. LRedação dada pelo Ato Complementar nº 31, de 1966)"

Dessa maneira, fortes e fundamentados no suso mencionado
dispositivo legal, estas autoridades públicas, a fim de resquardar a incolumidade
pública, a higiene e a saúde pública, e mesmo a vida dos cidadãos que trabalham e
utilizam o citado estabelecimento, DETERMINAM O FECHAMENTO TOTAL DO
PRESENTE EMPREENDIMENTO COMERCIAL, BEM COMO TODAS AS SUAS
ATIVIDADES COMERCIAIS, ATÉ QUE SE ADEQUE A CONFORMIDADE COM AS
BOAS PRÁTICAS SANITÁRIAS E DE SEGURANÇAPUBLICAS.

3. Conclusão.

Em virtude de todo o exposto, DETERMINAMOS O IMEDIATO
FECHAMENTO TOTAL DAS ATIVIDADES DO PRESENTE EMPR EDIMENTO,
ATÉ QUE REGULARIZE TODAS AS . LEGALIDADES E I

EVIDENCIDAS ACIMA.



1º CARGO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MEIO' AMBIENTE, PATRIMONIO CULTURAL, HABITAÇAO,%% URBANISMO, CONSUMIDOR, FUNDAÇOESE ENTIDADESMINISTÉRIO PÚBLICO DE INTERESSE SOCIAL DE ANANINDEUA/PADO ESTADO DO PARA Rodovia BR 316. km 08, s/n. Centro, Ananindeua/PA

Ananindeua-PA, 01/07/2022.

Arlindo Jo e -bra| Júnior

rupo de apoio técnico interdisciplinar do
Ministério Público do - tado do Pará, engenheiro químico

( " poio técnico)

Thiago Rodrigues de Matos
Assessor técnico especializadodo Grupo de apoio técnico, interdisciplinar doMinistério Público do Estado do Pará, engenheiro sanitarista ambiental

(Apoio técnico)

Rodrig
Coordenadorde Fiscalização do PROC N-Secretaria de Justiça dos Direitos

humanos, matríc Ia 57208915
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