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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA CONJUNTA  

(PJ’s da Região Metropolitana I) 

N° 001/2021-MPPA 

  

 

 

 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio da 3ª 
Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais e dos 
Direitos Humanos de Belém, com atribuição para atuar na defesa do direito 
fundamental à saúde, e do Grupo de Trabalho Estratégico – COVID-19, com 
fundamento nos arts. 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 
Lei Complementar Estadual n° 57/06, Lei Federal n° 7.347/85 e alterações 
posteriores, disposições administrativas aplicáveis, e, em especial o que 
dispõe o art. 27, I, II, III e IV da Lei Federal n° 8.625/93, e:  
 

CONSIDERANDO que o MINISTÉRIO PÚBLICO é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais, conforme preceitua o art. 127, da Constituição da República; 
 

CONSIDERANDO que ao MINISTÉRIO PÚBLICO compete, nos termos do 
artigo 129, III, da Constituição da República, do artigo 6º, inciso VII, alínea 
“c”, da Lei Complementar n. 75/93, e do artigo 25, IV, “a”, da Lei n. 8.625/93, 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivos; 
 

CONSIDERANDO que ao MINISTÉRIO PÚBLICO compete, nos termos do 
artigo 6º, XX, da Lei Complementar n. 75/93, do artigo 27, parágrafo único, 
IV, Lei n. 8.625/93, e artigo 15, da Resolução n. 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, expedir recomendações, visando à melhoria 
dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos 
interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo 
razoável para a adoção das providências cabíveis;  
 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, inciso II da Constituição da 
República, é função institucional do MINISTÉRIO PÚBLICO zelar pelo 
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efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública 
aos direitos assegurados na Carta Magna, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia; 
 

CONSIDERANDO ser atribuição da direção municipal do SUS “planejar, 
organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e 
executar os serviços públicos de saúde”, bem como “dar execução, no 
âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde”, nos 
termos do art. 18, I e V, da Lei nº 8080/90; 
 

CONSIDERANDO a Lei Nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 
 

CONSIDERANDO que tramita no âmbito da 3ª Promotoria de Justiça de 
Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos os 
Procedimentos Administrativos Nº 000172-125/2020 SIMP e Nº 000224-
125/2020 SIMP, que têm por objeto acompanhar a política de combate da 
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) no ESTADO DO PARÁ 
e no MUNICÍPIO DE BELÉM, respectivamente. 
 
CONSIDERANDO que tramita, igualmente, nas Promotorias de Justiça de 
Ananindeua (SIMP n.000022-200/2021), Marituba (SIMP n. 000962-
025/2020), Benevides (SIMP n. 000398-036/2021) e Santa Bárbara (SIMP 
n. 000557-275/2020), Procedimentos Administrativos com o mesmo objeto 
com âmbito naquelas localidades.  
  

CONSIDERANDO a publicação do Decreto Estadual nº 800/2020, 
atualizado em 29 de março de 2021, que impôs novas medidas de restrição 
e protocolos de segurança contra a COVID-19, com regressão ao 
bandeiramento vermelho na Região Metropolitana I e fim do lockdown; 
 
CONSIDERANDO que, até o dia 28 de março de 2021, o ESTADO DO 
PARÁ contabilizava, desde o início da pandemia, 412.742 casos de 
infecção da COVID-19 e 10.313 óbitos confirmados, conforme último 
boletim divulgado pela SESPA; 
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CONSIDERANDO que, até 28 de março de 2021, o MUNICÍPIO DE BELÉM 
registrou 84.529 casos de COVID-19, e 3.431 óbitos acumulados, conforme 
boletim divulgado pela SESMA; 
 

CONSIDERANDO que, em relação à disponibilidade de leitos divulgada 
pela SESPA, entre o dia 15/03/2021 e o dia 28/03/2021 houve ampliação 
de 314 leitos clínicos e 97 leitos de UTI, sendo que a taxa de ocupação 
de leitos clínicos oscilou de 63,08% para 83,06%, e a taxa de ocupação 
de leitos de UTI oscilou de 81,23% para 90,85%, a demonstrar que, em 
que pese a abertura de leitos, a necessidade hospitalar é crescente:  
 

 
 
 
CONSIDERANDO que, conforme boletim da SESMA, a taxa de 
ocupação de leitos em Belém no dia 28/03/2021 alcançava 87% em 
leitos de UTI e 91,1% de leitos clínicos; 
 
CONSIDERANDO que a rede de saúde pública está em situação de 
colapso, devido às altas taxas de ocupação de leitos clínicos e de UTI, 
tendo em vista que em consulta ao Sistema Estadual de Regulação 
(SER), nesta data (29/03/2021), às 11h38, na região Metropolitana I NÃO 
EXISTEM LEITOS DE UTI ADULTO DISPONÍVEIS, constando apenas 04 
UTI Pediátricas e 29 leitos clínicos livres; 
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CONSIDERANDO, ainda em consulta ao Sistema Estadual de 
Regulação (SER), às 11h38min de 29/03/2021 constavam 106 
PACIENTES EM FILA AGUARDANDO LEITOS DE UTI e 76 PACIENTES 
NO AGUARDO DE LEITOS CLÍNICOS. 
 
CONSIDERANDO que, destes pacientes em fila, constam no Sistema 
Estadual de Regulação (SER) dezenas de pacientes que aguardam 
leitos de UTI Adulto há centenas de horas, a exemplo da paciente do 
sexo feminino (68 anos), proveniente do municipio de Ananideua que 
encontra-se hospitalizada na rede municipal de Belém e aguarda por 
um leito de UTI há 320 (trezentos e vinte horas), conforme consulta 
realizada 15h13 do dia 29 de março de 2021;  
 
CONSIDERANDO ainda, que além do exemplo supra, podemos apontar 
o paciente masculino (60 anos),  proveniente do município de Santa 
Izabel que aguarda há 331 horas por um leito de UTI, a demonstrar que 
não está sendo garantido atendimento a todos que dele necessitam, 
conforme consulta realizada 15h18 do dia 29 de março de 2021;   
 
 

CONSIDERANDO que a taxa de reprodução (TR) da COVID-19 na 
Região Metropolitana I calculada em 17/03/2021 encontrava-se 
em 0,99. E que, em 24/03/2021 a Taxa de Transmissão (Rt) de 
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casos da COVID-19 estava em 1,02, a demonstrar a existência 
de uma aceleração da infecção.  
 

 
Tabela retirada do Boletim Epidemiológico da SESPA - publicado em 25/03/2021 

 

CONSIDERANDO que não obstante a divulgação da taxa de 
reprodução a apontar curva de infecção crescente, segundo 
cálculos da própria SESPA, o Governo do Estado e Prefeitos da 
Região Metropolitana I, anunciaram em 25/03/2021 o fim do 
lockdown alegando  a estabilização da curva. 
 
CONSIDERANDO que é público e notório a escassez dos “kits intubação” 
em todo o país e a informação de requisição pelo Ministério da Saúde dos 
referidos kits, impedindo a aquisição dos mesmos pelos Estado do Pará e 
pelos hospitais privados; 
 
CONSIDERANDO a informação de que o Hospital Beneficente Portuguesa 
recebeu neste fim de semana (27 e 28 de março de 2021) do Ministério da 
Saúde, via SESPA, kits intubação incompletos, pois que não foram 
encaminhados os bloqueadores neuromusculares, sendo que, a instituição 
só possui os referidos insumos para as próximas 48 horas, situação esta, 
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que não diverge dos demais hospitais de referência Covid 19 da rede 
privada; 
 
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde até o presente momento não 
se pronunciou sobre a regularização da remessa dos “kits intubação”; 
 
CONSIDERANDO que por meio de expediente datado de 25 de março de 
2021, a empresa White Martins, principal fornecedora de oxigênio no 
Estado do Pará, asseverou que possui um limite de expansão de 
produção e que necessita de prazos para atendimento em caso de 
abertura de novos leitos, bem como, apontou as unidades hospitalares 
que não seriam atendidas caso realizada a referida ampliação; 
 

CONSIDERANDO que a empresa AIR LIQUIDE, fornecedora de oxigênio 
ao Hospital Regional Abelardo Santos e Hospital Regional de Castanhal, da 

mesma forma, possui limite de expansão de produção para atender 
a ampliação imediata de leitos. 
 
CONSIDERANDO que o Governo do Estado anunciou a abertura de novos 
leitos hospitalares, sendo que, concomitantemente, relaxou as medidas 
restritivas aplicadas à Belém e à região metropolitana I, em momento crítico 
da pandemia no Estado, que apresentou, como afirmado supra, na data de 
28/03/2021, 90,85% de ocupação de leitos de UTI Adulto. 
 
CONSIDERANDO que as Unidades de Pronto Atendimento dos 
municípios que formam a  Região Metropolitana I encontram-se 
tencionadas e que diariamente as UPAs informam situação de colapso, 
pedindo apoio do sistema de regulação do Estado para agilizar 
transferências, pois que se encontram com seus espaços para 
estabilização de pacientes acometidos pela COVID 19 sem condições 

mínimas para atender o quantitativo existente. Isto é, em situação de 
superlotação, relatando, inclusive, necessidade de dois 
pacientes compartilharem o mesmo ponto de oxigênio.  
 
CONSIDERANDO que a estratégia do município de Belém em transformar 
o HPSM do Guamá em 100% atendimento Covid 19, deixando o HPSM 
Mario Pinotti para atender outros agravos que não estes pacientes, restou 
frustrada face à alta demanda diária, e que, o Hospital Dom Vicente 
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Zico também está em constante ocupação total de seus leitos, 100% 

COVID 19, demonstra o colapso da rede pública municipal. 
 
CONSIDERANDO que em que pese o Governo do Estado e o 
município de Belém terem anunciado programa de assistência social, 
na coletiva do dia 27 de março de 2021, há relatos de inúmeras 
dificuldades de acesso aos benefícios; 
  
CONSIDERANDO que mesmo com ampliação de leitos, os sistemas de 
saúde público e privado continuam colapsados e que não houve 
demonstração científica ou fática da redução do número de casos e 
óbitos na Região Metropolitana I a embasar a regressão do 
bandeiramento, havendo necessidade, pois, de continuidade da 
adoção de medidas contundentes para reduzir a velocidade de 
contágio e aliviar a pressão sobre os serviços de saúde; 
 

 
RESOLVEMOS, com fundamento no disposto no art. 27, parágrafo 

único, inciso IV da Lei 8.625/93: 
 

 
 
RECOMENDAR ao ESTADO DO PARÁ, na pessoa do Governador do 
Estado, e ao MUNICÍPIO DE BELÉM, na pessoa do Prefeito Municipal, que 
providencie:  
 

I - a imediata prorrogação do lockdown, com  a 
proibição total do do funcionamento dos serviços 
não essenciais na REGIÃO METROPOLITANA I e 
MUNICÍPIO DE BELÉM, respectivamente; 
 

II - após a manutenção do lockdown a adoção de 
estratégias adequadas para continuidade da 
campanha de vacinação contra COVID-19; 
 
III - a adoção de mecanismos eficazes para facilitar 
o acesso da população aos programas sociais 
existentes, bem como, a apresentação das 
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estratégias de atendimento  à população 
economicamente impactada.  

 
 
Estabelece-se o PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS para que os 
Recomendados se manifestem, de forma fundamentada, acerca do 
acatamento (parcial ou integral) ou não da presente Recomendação. E o 
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, para informar as estratégias referentes ao 
item 2 b desta Recomendação. 
 

Destaca-se que, embora esta Recomendação não possua caráter 
vinculativo e obrigatório: (i) é meio extrajudicial voluntário e amigável de 
prevenção de ações judiciais; (ii) constitui em mora o destinatário quanto às 
providências recomendadas (art. 397, p. u., do Código Civil); (iii) torna 
inequívoca a demonstração da consciência da irregularidade que motivou a 
recomendação; e (iv) constitui-se em elemento probatório em ações 
judiciais, registrando-se ainda que a manutenção de ação ou omissão em 
desconformidade com a presente Recomendação poderá implicar o manejo 
de todas as medidas e ações judiciais cabíveis para responsabilização civil, 
criminal e administrativa. 
 

Façam-se os devidos registros e comunicações de praxe. 
 

 Belém, 29 de março de 2021. 
  

 

 

FABIA DE MELO-FOURNIER 
3ª Promotora de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais 

e dos Direitos Humanos. 
 

 

ADRIANA DE LOURDES SIMÕES COLARES 
Promotora de Justiça  

Coordenadora do Grupo de Trabalho Estratégico – COVID-19 
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JULIANA NUNES FELIX 
Promotora de Justiça  

Membra do Grupo de Trabalho Estratégico – COVID-19. 
 
 
 

ADRIANA PASSOS FERREIRA 
Promotora de Justiça  

Membra do Grupo de Trabalho Estratégico – COVID-19 

 
 
 

FÁBIA MUSSI DE OLIVEIRA LIMA 
1a PJ de Direitos Constitucionais, Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 

de Ananindeua.  
 
 
 

PATRÍCIA DE FÁTIMA DE CARVALHO ARAÚJO  
2PJ de Direitos Constitucionais, Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 

de Ananindeua, em exercício 
 
 
 
 

MÁRCIO LEAL DIAS  
3° Promotoria de Justiça de Benevides, em exercício 

 
 
 

VIVIANA COUTO PEREZ 
Promotora de Justiça titular da PJ de Santa Bárbara do Pará 

 
 
 
 

LAÉRCIO GUILHERMINO DE ABREU 
1º Promotor de Justiça de Marituba, respondendo, cumulativamente,  

pela 2ª PJ de Marituba 
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ANDRESSA ÉRICA ÁVILA PINHEIRO 
Promotora de Justiça respondendo pela 3º PJ Cível de Ananindeua. 
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