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FINALIDADE: Cientificar acerca da presente decisão o Requerido, bem como citá-lo, 
na pessoa de representante legal, para contestar no prazo legal. 
 
DEPRECO a Vossa Excelência a finalidade da presente. 
 

DECISÃO/CARTA PRECATÓRIA CÍVEL/MANDADO 
 
 Trata-se de Ação Civil Pública com obrigação de fazer c/c liminar de tutela de 

urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado objetivando a suspensão da eficácia 

do art. 4° do Decreto Municipal n° 366/2020-GAP/PMS com a finalidade de proibir a 

realização de festas, shows, eventos comerciais e similares, independentemente do 

quantitativo mínimo de pessoas no Município de Santarém, diante do grande risco de 

contaminação pela Covid-19 em tais eventos, a ausência de hospitais de suporte, aparato 

técnico suficiente para fiscalizar todas as festas em potencial. 

Relata a realização de inúmeras festas e eventos a serem realizados no Município 

de Santarém noticiadas em mídias sociais, nos quais haverá aglomeração de pessoas 

sem os cuidados sanitários necessários a fim de evitar contaminações. 

Expõe o aumento do número de casos de pacientes infectados pelo COVID-19 é 

circunstância que se apresenta como grande desafio para o sistema público de saúde, 

argumentando que um percentual significativo dos pacientes infectados – em especial 

aqueles integrantes dos chamados grupos de risco – apresentam quadros de saúde 

comcomprometimento grave do sistema respiratório, tornando necessário o uso de 

respiradores mecânicos para possibilitar a ventilação adequada dos pulmões. Assim, é 

evidente que a proliferação descontrolada do COVID-19 é circunstância capaz de gerar 

graves problemas para o Sistema Único de Saúde, coma indisponibilidade de leitos em 



 

 

unidades de terapia intensiva em número suficiente para atender a todos os pacientes 

que dependam de ventilação mecânica dospulmões.  

Neste cenário, é de ressaltar que os Municípios de Santarém, Belterra eMojuí dos 

Campos possuem uma população estimada de, respectivamente,306.480, 17.839 e 

16.184 habitantes, segundo IBGE. 

Informa que a 9ª Regional de Saúde da SESPA compreende os Municípios de 

Santarém, Alenquer, Almeirim, Aveiro, Belterra, Curuá, Faro, Itaituba, Juruti, 

Jacareacanga, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, 

Prainha, Placas, Rurópolis, Terra Santa e Trairão, compreendendo uma população 

superior a 1.000.000 (um milhão) de habitantes. 

Ainda, há, nos Hospitais de Santarém, Oeste do Pará, pacientes oriundosde 

Municípios vizinhos, advindos de Tratamento Fora do Município (TFD), mastambém por 

meio de atendimento pela pactuação, que autoriza o recebimento depacientes por meio 

do sistema vulgarmente chamado “sistema porta aberta”, ante adesestruturação do 

sistema de saúde dos municípios do entorno que, apesar de amaioria se declarar gestão 

plena, para fins de aumento da contrapartida de custeio, não possui estrutura e 

orçamento para garantia de saúde como estabelecido. 

Declara que houve o fechamento do Hospital de Campanha instalado em Santarém 

em outubro/2020, o que reduziu o quantitativo de 120 (cento e vinte) leitos, de 

estabilização e clínicos, resultando no cenário de deficit de leitos deste Município, 

enquanto pólo de atendimento de pacientes dos diversos municípios da região, colapsado 

para atender a grande demanda que se aporta no Hospital Regional do Baixo Amazonas, 

na UPA e Hospital Municipal de Santarém, sendo imprescindível, por vezes, o 

encaminhamento de paciente para a unidade hospitalar do HospitalRegional do Tapajós. 

Argumenta que as informações/dados extraídos do Procedimento Administrativo 

SIMP nº 003037-031/2020, instaurado no âmbito da 8ª Promotoria de Justiça para 

acompanhar e fiscalizar o plano de contingência estadual para infecção humana pelo 

novo Coronavirus (2019-NCOV) no Pará, o Hospital Regional do Baixo Amazonas atende 

pacientes oriundos de hospitais particulares de Santarém. 

Assevera que o aumento de casos de coronavírus na região não só compromete o 

sistema de saúde e os pacientes que dele são acometidos, mas todo e qualquer paciente 

que necessita de leitos pararealização de cirurgias eletivas e de urgência em razão de 



 

 

outras doenças, conforme análise técnica da necessidade de leitos clínicos e de 

estabilização no serviço de saúde do município de Santarém, exarada pela Diretora 

Técnica e pelo Coordenador Regional da VS Imunizações do 9º CRS/SESPA, acostados 

aos autos. 

Com a inicial, apresenta perfil epidemiológico da Covid-19 elaborado pelo 

ISCO/UFOPA e dados apresentados no painel da Sespa, no qual apresenta taxa de 

ocupação de 80%, crítico observando que visa atender toda a região do baixo Amazonas. 

Afirma que segundo resposta da UPA quanto à média móvel dos casos 

deCOVID-19, identificou-se que, no período de 18/11 a 01/12/2020, a média móvel de 

suspeitos era de 4,42 e de confirmados 2,7. Já no período de 02/12 a15/12/2020 (dados 

mais recentes), a média móvel de suspeitos foi de 12,78 e deconfirmados 7,71, por dia, a 

denotar aumento considerável, quase o triplo, secomparado com o período anterior de 14 

dias. 

Informa inspeção em UPA 24h realizada no dia 15/12/2020, pelo Ministério Público, 

na qual pôde constatar dois pacientes em local improvisado e apenas um ventilador 

mecânico. 

Apresenta os boletins dos dias 15 e 16/12/2020 nos quais confirmam fila de espera 

para UTI COVID no Hospital Regional do Baixo Amazonas e Hospital Regional do 

Tapajós. 

Indica resposta pela 9° CRS datada do dia 18/11/2020, no qual informa que 

existem 104 leitos totais no HRBA, dos quais foram disponibilizados 10 leitos clínicos e 28 

leitos de UTIpara pacientes COVID-19; que no Hospital Municipal de Santarém há 105 

leitos totais,sem leitos clínicos ou de UTI para atendimento de pacientes COVID-19; que 

na UPA24 horas há 26 leitos totais, dos quais 18 são leitos clínicos reservados para 

pacientes COVID-19 e nenhum para UTI COVID-19; que no Hospital UNIMED há 50 leitos 

totais,com 13 leitos clínicos disponíveis para pacientes COVID-19, sem reserva de UTI; 

queno Hospital Sagrada Família há 38 leitos totais, com reserva de 4 leitos clínicos 

parapacientes COVID-19, sem reserva de UTI; que e o Hospital João XXIII possui 46 

leitostotais, sem reserva para paciente COVID-19 ou UTI. 

Destaca que, segundo boletins do censo/fila, acima colacionado, o HRBA dispõe 

de 15 leitos UTI COVID-19, número que não tem correspondência como informado pelo 

9º CRS, eis que indicam a existência de 28 leitos de COVID-19 no HRBA. 



 

 

Em Santarém, até a data de 16/12/2020, foram divulgados 11.981 

casosconfirmados e 452 óbito sem virtude da COVID-19, segundo notícia divulgada no 

site https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/. 

No mês de novembro, a taxa de ocupação de UTI da Região do Baixo Amazonas 

chegou a 95%, e no dia 17/12/2020 está em 80%, conforme dados disponibilizados em 

site oficial, o que demonstra o cenário de incerteza da Covid-19, e que, se não forem 

adotadas medidas urgentes, inevitavelmente muitas vidas se perderão em razão do 

colapso na rede de saúde, sobretudo porque tais dados de ocupação, inclusive, são 

inconsistentes, secomparados ao boletim de leitos UTI COVID do HRBA e HRT (conforme 

acimadetalhados), em que constam 02 pessoas em fila de espera para UTI COVID -19 do 

HRBA, a denotar que a ocupação já está acima de 100%, ou seja, tais dados de 

ocupação já são alarmantes mesmo quando inconsistentes 

Apresenta Nota Técnica, na qual consta que a partir de 15 de agosto, foram 

autorizados eventos sociais em Santarém, mediante Decreto nº 201/2020-GAB/PMS, e 

que, a partir do dia 11 de setembro, mediante Decreto 250/2020-GAB/PMS, foi autorizado 

funcionamento das casas noturnas, de show e boates. 

Argumenta que, como tentativa de resolução extrajudicial da demanda, foi 

expedida, em 27/11/2020, a Recomendação nº 019/2020-MPPA/STM/8PJ, tendo como 

objetivo, sobretudo, intensificar as fiscalizações de combate à Covid-19 nos Municípios de 

Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos, bem como recomenda sejam reavaliadas, pelos 

Comitês de Crise dos respectivos Municípios, as flexibilizações quanto às atividades 

consideradas não essenciais, diante do aumento de casos, sobrecarregamento do 

sistema, falta de leitos e reiterado descumprimento dasmedidas sanitárias pela 

população. 

Relata reuniões virtuais com o comitê de crise de Santarém, tendo como pauta a 

festas e aglomerações ocorridas, informações da vigilância sanitária, sobre fiscalizações 

acompanhada de registro de fotos e vídeos, a DPA e a SEMMA informaram os critérios 

pelos quais se pauta para autorizar alvarás no período da pandemia. 

Continua a narrativa aduzindo que no dia 16/12/2020, foi editado o DECRETO 

MUNICIPAL nº 366/2020-GAP/PMS, do Município de Santarém, o qual, apesar de todos 

os dados apresentados (inclusive com estudos e dados posteriores à Recomendação nº 

019/2020-MPPA/STM/8PJ), decidiu por manter a realização de festas apesar de o 



 

 

Município de Santarém informar no referido decreto que as festas privadas 

precisam adotar as regras de segurança sanitária como condição para a realização, 

bem como informar também que os órgãos indicados no art. 5º farão a fiscalização, não 

indica, todavia, como o fará, nem prova se tem a capacidade de fiscalizar todas as 

situações.  

Argumenta que o TRE/PA suspendera, por resolução, os atos presenciais de 

campanha e indica a lei 13.979/2020, a portaria do Ministério da Saúde n° 356/2020 e o 

Decreto Estadual n° 800/2020, como aplicados ao caso em exame, concluindo que não se 

possibilita ao município eventualmente permitir/autorizar eventos com grande 

aglomeração. Primeiro, conforme o já dito, porque há norma estadual a proibir a 

realização, sendo impossível ao município contrariar o quadro estabelecido pela norma 

estadual. Segundo porque só se poderia cogitar sobre tal autorização com prova objetiva 

e certa de que não haveria contaminação, circunstância que desafia o princípio da 

precaução e tudo que se sabe até o momento sobre a doença.  

Assim, dentro da unidade federativa do Estado do Pará, caberá ao gestor municipal 

(art. 3º, § 7º da Lei 13.979/20), na vigência do Decreto do Governador, cumprir as suas 

disposições, sob pena de responsabilidade por violação às regras de enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacionaldecorrente do coronavírus, 

como as medidas de quarentena (Vide art. 3º, I e II da Lei13.979/20, com redação dada 

pela MP 926/2020). 

 Ao final, requer liminar para o DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para 
que, salvo melhor juízo em atenção ao Poder de Cautela: 
 

1.1. IMEDIATAMENTE, determine a SUSPENSÃO da eficácia do art. 4º 
doDecreto Municipal nº 366/2020-GAP/PMS, com a finalidade de PROIBIRa 
realização de festas, shows, eventos comerciais e similares,independente do 
quantitativo mínimo de pessoas, no Município deSantarém, diante do grande 
risco de contaminação pela Covid-19 em taiseventos, a ausência de 
hospitais de suporte e, principalmente, a falta deaparato técnico suficiente 
para fazer a fiscalização de todas as festas empotencial que podem surgir 
com a abertura do mencionado art. 4º; 
 

1.2. Como pedido alternativo, determine o ônus da prova emfavor dos 
consumidores diretos e equipados acerca da disseminação da doença 
provocada pela Covid-19,determinando ao MUNICÍPIO DE SANTARÉM que 
apresente CRITÉRIOS TÉCNICOS para precisar a limitação segura 
depessoas dentro de todo e qualquer evento, que não resulte emrisco de 
contaminação pela Covid-19, assegure que eventuais contaminados terão 



 

 

assistência em hospitais, com adequado suporte e pleno atendimento, bem 
como que terá aparato técnico suficiente para fazer a fiscalização de todas 
as festas em potencial que podem surgir com a abertura do mencionado 
art.4º; 

 
1.3. IMEDIATAMENTE, determine ao MUNICÍPIO DE SANTARÉM,através dos 

seus órgãos competentes, e ao ESTADO DO PARÁ, atravésda DELEGACIA 
DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA (DPA) e ao CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR, cada um dentro de suas atribuições, mas todos em comum 
objetivo, NÃO LICENCIEM OU AUTORIZEM shows e eventos que causem 
aglomeração em Santarém e adotem medidas concretas de fiscalização 
para impedir a realização no Município de eventos que causem aglomeração 
de pessoas, enquanto persistirem as restrições previstas no Decreto 
Estadual 800/2020 (vide item 11 do anexo V); 

 
1.4. IMEDIATAMENTE, determine ao MUNICÍPIO DE SANTARÉM e o ESTADO 

DO PARÁ, por intermédio de seus órgãos competentes, com equipe 
operacional suficiente, que ATUEM CONJUNTAMENTE em fiscalização 
perante os estabelecimentos que sejam flagrados promovendo festas, 
shows ou congêneres em desacordo com a determinação legal,inclusive em 
portos e locais onde atracam embarcações, considerando a ampla 
divulgação de festas oriundas de outros Municípios com destino a Santarém, 
conforme inclusive coligidos à presente ação, procedendo efetivo poder de 
polícia caso constatem descumprimento da legislação e, neste sentido, 
determinem que quaisquer atos irregulares sejam imediatamente sustados, 
apresentando cópia de relatório, auto de infração ou quaisquer documentos 
oficiais que comprovem o efetivo exercício do poder de polícia; 

 
1.5. IMEDIATAMENTE, determine ao MUNICÍPIO DE SANTARÉM e o ESTADO 

DO PARÁ, por intermédio de seus órgãos competentes, que ATUEM 
CONJUNTAMENTE PARA COIBIR A REALIZAÇÃO DE FESTAS E SHOWS 
CLANDESTINOS, ou seja, eventos/festas sem consideradasnão licenciadas 
pelos órgãos responsáveis, de modo a preservar a saúde pública, 
promovendo as medidas necessárias visando à não realizaçãodesses 
movimentos, com a identificação os responsáveis pela suaorganização, 
acionamento dos órgãos de segurança, apreensão deveículos e materiais 
eventualmente utilizados nos eventos, elaboração e relatório sobre os danos 
causados, bem como, providenciem, objetivando assegurar o fiel 
cumprimento à presente decisão: 

 
a) Realizem fiscalização de forma conjunta e efetiva em locaisque infrinjam 

a lei e a presente decisão, ou seja, que ensejemaglomeração, sobretudo 
em razão da ausência de Álvara,adotando-se as medidas adequadas, 
nos âmbitos cível, criminale administrativo; 
 

b) Adotem medidas de inteligência visando identificar e coibirfestas, shows 
e eventos com aglomerações, realizados de formaclandestina;c) 



 

 

Divulguem amplamente e com fácil acesso os telefones, e-mail e outros 
meios disponíveis para denúncias da ocorrênciade tais eventos; 

 
c) DIVULGUEM EM TEMPO REAL, em sites e mídias sociaisoficiais, os 

Alvarás dos eventos autorizados; 
 

d) A cominação de multa diária em desfavor de cada réu no valor R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) ou em valor considerado suficiente pelo 
juízo para que haja o cumprimento dos comandos judicias, com a 
advertência de que o descumprimento do provimento judicial configura 
ato de improbidade administrativa e crime de desobediência. 

 
e) O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, em prazo a ser definido pelo Juízo, 

promova ampla publicidade na cidade, inclusive nos veículos 
decomunicação de grande massa, quanto às restrições para realização 
deshows e/ou eventos congêneres, conforme o Decreto Estadual em 
suaúltima redação. 

 
No mérito, a confirmação da liminar e a condenação em dano moral coletivo no 

valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 
 
 É o relatório. Fundamento e decido. 
 
 Conforme relatado, o Ministério Público do Estado do Pará maneja Ação Civil 

Pública com pedido liminar de tutela de urgência para a suspensão da eficácia do art. 4° 

do Decreto Municipal n° 366/2020-GAP/PMS com a finalidade de proibir a realização de 

festas, shows, eventos comerciais e similares, independentemente do quantitativo mínimo 

de pessoas no Município de Santarém, diante do grande risco de contaminação pela 

Covid-19 em tais eventos, a ausência de hospitais de suporte, aparato técnico suficiente 

para fiscalizar todas as festas em potencial. 

O cerne da contenda cinge-se em se analisar, ainda que perfunctoriamente, se há 

a probabilidade do direito vindicado e o perigo da demora, nos moldes exigidos pelo art. 

300, do CPC. 

A liminar merece ser deferida. Explico.  
A concessão de liminar em face da fazenda pública está condicionada, além da 

presença dos requisitos legais que ensejam a medida, à prévia oitiva do representante 

judicial da pessoa jurídica de direito público requerida, consoante expressa o artigo 2º da 

Lei 8.437/92, cuja observância permanece inalterada, ex vi do disposto no artigo 1059 do 

CPC. 



 

 

Não obstante, é certo que a regra pode e deve ser mitigada, quando se verificar a 

relevância dos fundamentos do pedido, a possibilidade da ocorrência de lesão de dano 

irreparável ou de difícil reparação ao direito que se pretende tutelado e, ainda, a ineficácia 

da medida se concedida somente ao final, bem como, o eventual pericullum in mora 

inverso. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido. Confira-se: 
 
“A regra inscrita no art. 2º da Lei nº. 8.437/1992 sofre abrandamento em situações nas 
quais a prévia intimação do ente público para se manifestar sobre a concessão da liminar 
pode acarretar dano irreparável à vida.” (REsp n.º 746255/MG, 2ª Turma, Rel. Min. João 
Otávio de Noronha. Julgado em 02.02.2006, unânime, DJ 20.03.2006). 

“Excepcionalmente, o rigor do disposto no art. 2º da Lei 8.437/92 deve ser mitigado em 
face da possibilidade de graves danos decorrentes da demora do cumprimento da liminar, 
especialmente quando se tratar da saúde de menor carente que necessita de 
medicamento.” 

(REsp n.º 439833/SP, 1ª Turma, Rel. Ministra Denise Arruda. Julgado em 28.03.2006, 
unânime, DJ 24.04.2006). 

Importa consignar que, dentre os princípios insculpidos na vigente Carta Magna, a 

saúde é dever do Estado e direito de todos (art. 196, CF), cuja proteção 
constitucional visa assegurar, indelevelmente, a vida, o bem mais precioso do ser 

humano. 

É certo, ainda, que a Lei 8.080, de 19/09/1990, que regula as ações e execuções 

dos serviços de promoção, prestação e recuperação da saúde, assinala que “a saúde 

é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2º, caput), bem como que o SUS – Sistema 
Único de Saúde é constituído pelo “conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração 

direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público”, (cabeça do artigo 4º), incluído 

em seu campo de atuação a execução de ações relativas à “assistência terapêutica 

integral, inclusive farmacêutica” (art. 6º, I, alínea “d”), cujo sistema possui direção única 
que é exercida em cada esfera de governo e “no âmbito dos Municípios, pela 
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente” (art. 9º, III), a quem compete, 

dentre outras, a atribuição de “planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 
serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde” (art. 18, I). 



 

 

Por seu turno, a Lei nº. 13.979/20, que regula as medidas de enfrentamento à 
Covid-19, dentre outras disposições, estabelece: 

 
"Art. 1º         Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável 
pelo surto de 2019. 

§ 1º    As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade. 

(...) 

Art. 2º    Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

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 
decontaminação 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. 

Parágrafo único.  As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário Internacional, 
constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, aplicam-se ao disposto nesta 
Lei, no que couber. 

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:                

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 temporária de entrada e saída do País, conformerecomendação técnica 
e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por rodovias, portos ou aeroportos; 



 

 

VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de:                

a) entrada e saída do País; e            

b) locomoção interestadual e intermunicipal;          

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que serágarantido 
o pagamento posterior de indenização justa; e 

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos àvigilância 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. 

§ 2º  Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo: 

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e aassistência 
à família conforme regulamento; 

II - o direito de receberem tratamento gratuito; 

III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das 
pessoas, conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo 
ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020. 

(...) 

§ 7º  As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas: 

I - pelo Ministério da Saúde; 

II - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde,nas 
hipóteses dos incisos I, II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou 

III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII do caput deste artigo. 

§ 8º  As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o 
funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais." (grifei) 

Na esfera Estadual, vigora o Decreto n° 800/2020, com redação atualizada em 18 
de novembro de 2020. Confira-se: 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 1º Fica instituído o Projeto RETOMAPARÁ, que visa orestabelecimento econômico gradativo e 
seguro, no âmbito do Estado doPará, definido segundo a capacidade de resposta do Sistema de 
Saúde eos níveis de transmissão da Covid-19, por meio da aplicação de medidas de 



 

 

distanciamento controlado e protocolos específicos parareabertura e funcionamento gradual 
de segmentos de atividades econômicas e sociais. 
 
Art. 2º As medidas de distanciamento social controlado e a aplicação deprotocolos geral e 
específicos para cada segmento da atividadeeconômica e social, em âmbito estadual, observarão, 
na forma dosAnexos I, II, III, IV e V deste Decreto, a seguinte classificação por nível derisco: 
 
I - Zona 00 (bandeira preta), de contaminação aguda, defi nida pelocolapso hospitalar e avanço 
descontrolado da doença; 
 
II - Zona 01 (bandeira vermelha), de alerta máximo, defi nida pelacapacidade hospitalar em risco 
e/ou evolução acelerada da contaminação; 
 
III - Zona 02 (bandeira laranja), de controle I, definida pelacapacidade hospitalar em risco e/ou 
evolução da doença em fase deatenção; 
 
IV - Zona 03 (bandeira amarela), de controle II, defi nida pela capacidadehospitalar em risco e/ou 
evolução da doença relativamente controlada; 
 
V - Zona 04 (bandeira verde), de abertura parcial, defi nida pelacapacidade hospitalar controlada e 
evolução da doença em fasedecrescente; e 
 
VI - Zona 05 (bandeira azul), de nova normalidade, defi nida pelo totalcontrole sobre a capacidade 
hospitalar e a evolução da doença. 
 
Art. 4º As medidas de distanciamento social controlado e a retomadagradual das atividades 
observa evidências científicas e a análise de informações estratégicas, devendo respeitar o 
Protocolo Geral que integra o Anexo III, válido para todas as zonas regionais e qualquer nível de 
risco e, conforme o segmento de atividade econômica esocial definido no Anexo V, também os 
Protocolos Específicosdivulgados no sítio eletrônico www.covid-19.pa.gov.br. 
 
Art. 5º Cada um dos Municípios integrantes das zonas de risco definidas neste Decreto 
deverão guiar-se pela bandeira vigente na região de regulação de saúde que integra para, por 
meio de Decreto Municipal, fixar normas de distanciamento social compatíveis com o grau de 
riscoindicado periodicamente pelos órgãos estaduais, segundo dados divulgados na forma do art. 
3o e dos Anexos deste Decreto, sem prejuízoda adoção de medidas locais mais apropriadas.  
 
Parágrafo único. Caberá ao Estado determinar a bandeira de cada regiãoe orientar acerca das 
respectivas medidas, podendo cada Município fixar,de acordo com a realidade local, regras 
específicas acerca da reaberturae funcionamento de segmentos de atividades econômicas e 
sociais. 
 
ANEXO V 
LISTA DE SETORES TEMÁTICOS – PROTOCOLO ESPECÍFICO 
 
1. Espaços de visitação Pública (museus e outros pontos turísticos)–Aberto para bandeira laranja; 
2. Atividades Imobiliárias – Aberto para bandeira laranja; 
3. Concessionárias – Aberto para bandeira laranja; 
4. Escritórios – Aberto para bandeira laranja; 
5. Bares, restaurantes e similares – Aberto para bandeira laranja; 
6. Comércio de rua – Aberto para bandeira laranja; 
7. Shopping Center – Aberto para bandeira laranja; 
8. Salão de beleza, barbearias e afi ns – Aberto para bandeira laranja; 
9. Academia – Aberto para bandeira laranja; 
10. Teatro e Cinema – Aberto para bandeira amarela; 
11. Eventos com aglomeração – Fechado; 
12. Indústria – Aberto para bandeira laranja; 



 

 

13. Construção Civil – Aberto para bandeira laranja; 
14. Educação – Aberto para bandeira amarela; 
15. Igreja – Aberto para bandeira laranja; 
16. Turismo – Aberto para bandeira laranja; e 
17. Transporte coletivo interestadual e intermunicipal de passageiros,terrestre, marítimo e fluvial – 
Aberto para todas as bandeiras 
 

O Decreto Municipal n° 366/2020-GAP/PMS, recém editado, questionado pelo 

Ministério Público, em seu art. 4°, assim prevê: 

Art. 4° Ficam autorizados a realização de festas, shows, eventos comerciais e similares 

observando o limite de 50% da capacidade máxima da lotação dos estabelecimentos, não 

ultrapassando o quantitativo de 300 (trezentas) pessoas. 

Por fim, a matéria sobre a competência comum dos Entes Federativos sobre o 

enfrentamento da Pandemia fora submetida ao Supremo Tribunal Federal, na ADI 

6341, de Relatoria do Min. Marco Aurélio, fora assim ementada: 

REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE. 
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA 
INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA 
LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL. 
HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA CAUTELAR 
PARCIALMENTE DEFERIDA. 

Destarte, assentou-se que a lei 13.979/2020 decorre da competência própria da 

União para legislar sobre vigilância epidemiológica, nos termos da Lei Geral do SUS, 

Lei 8.080/1990, o que não diminui ou exclui a competência própria dos demais entes da 

Federação na realização da saúde. Pelo contrário, como a finalidade de atuação de 

cada um deles é comum, a solução de conflitos sobre o exercício da competência deve 

pautar-se pela melhor realização do Direito à saúde, amparada em evidências 

científicas e nas recomendações da Organização Mundial da Saúde.    

Não poderia ser diferente, considerando que a Constituição estabeleceu a 

competência comum como forma de se conferir maior efetividade à saúde. 

No caso em testilha, o Ministério Público do Estado do Pará apresenta provas 
do aumento da média móvel de contágio do novo Corona vírus, a ausência de 

leitos de UTI suficientes no Hospital do Baixo Amazonas e Hospital Regional do 



 

 

Tapajós, a fim de resguardar complicações causadas pela doença, ausência de leitos 

de UTI na rede privada de saúde, postergação de cirurgias eletivas, leitos 
improvisados na UPA, disponibilidade de apenas um ventilador mecânico na 

UPA, realização de festas sem o cumprimento de normas sanitárias, a veiculação, 

nas redes sociais, de festas a serem realizadas e a ausência de aparato e efetivo 
suficientes para fiscalizar as inúmeras irregularidades, comprovando a 

probabilidade do direito vindicado e o perigo da demora, na forma do art. 300, do CPC. 

Com efeito, os fatos aventados nos autos são de extrema gravidade, 

notadamente por ser fato notório se tratar de uma doença nova, de fácil transmissão, 

da qual ainda não existe vacina no País, que pode causar óbito e com relatos recentes 

de reinfeções.  

Não se sabe qual critério científico o Executivo Municipal se pautou para autorizar 

a realização de festas e similares com no máximo 300 pessoas, em meio a uma 

Pandemia causada pelo Novo Coronavírus, em detrimento da previsão legal de 

isolamento social e quarentena previstos na Lei nº. 13.979/20 e no Decreto n° 

800/2020, de modo que impera a inversão do ônus da prova em favor da população 

santarena. 

Sendo assim, entendo como desproporcional a autorização prevista no art. 4°, do 

Decreto n° 366/2020-GAP/PMS, em conflito com o Decreto Estadual n° 800/2020, uma 

vez que é dever do Município zelar pela saúde, como forma de resguardar a vida da 

população, na forma prevista pelo art. 196, da CF/88.  

Ante o exposto, defiro a liminar requestada para:  

I - Determinar a imediata SUSPENSÃO da eficácia do art. 4º do Decreto 
Municipal nº 366/2020-GAP/PMS, para proscrever a realização de festas, 
shows, eventos comerciais e similares, incluindo aglomeração em postos de 
conveniência de postos de combustíveis, Alter do Chão e praias, independente 
do quantitativo mínimo de pessoas, no Município de Santarém; 
 
II - Determinar ao MUNICÍPIO DE SANTARÉM apresente CRITÉRIOS 
TÉCNICOS para precisar a limitação segura de pessoas dentro de todo e 
qualquer evento, que não resulte em risco de contaminação pela Covid-19; 
 



 

 

III - Determinar ao MUNICÍPIO DE SANTARÉM, através dos seus órgãos 
competentes, e ao ESTADO DO PARÁ, através da DELEGACIA DE POLÍCIA 
ADMINISTRATIVA (DPA) e ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, cada um 
dentro de suas atribuições, mas todos em comum objetivo, NÃO LICENCIAR 
OU AUTORIZAR shows e eventos que causem aglomeração em Santarém e 
adotem medidas concretas de fiscalização para impedir a realização no 
Município de eventos que causem aglomeração de pessoas, enquanto 
persistirem as restrições previstas no Decreto Estadual 800/2020 (vide item 11 
do anexo V); 
 
IV - Determinar ao MUNICÍPIO DE SANTARÉM e o ESTADO DO PARÁ, por 
intermédio de seus órgãos competentes, com equipe operacional suficiente, 
que ATUEM CONJUNTAMENTE em fiscalização perante os estabelecimentos 
que sejam flagrados promovendo festas, shows ou congêneres em desacordo 
com a determinação legal, inclusive em portos e locais onde atracam 
embarcações, considerando a ampla divulgação de festas oriundas de outros 
Municípios com destino a Santarém, conforme inclusive coligidos à presente 
ação, procedendo efetivo poder de polícia caso constatem descumprimento da 
legislação e, neste sentido, determinem que quaisquer atos irregulares sejam 
imediatamente sustados, apresentando cópia de relatório, auto de infração ou 
quaisquer documentos oficiais que comprovem o efetivo exercício do poder de 
polícia; 
 
V - Determinar ao MUNICÍPIO DE SANTARÉM e o ESTADO DO PARÁ, por 
intermédio de seus órgãos competentes, que ATUEM CONJUNTAMENTE 
PARA COIBIR A REALIZAÇÃO DE FESTAS E SHOWS CLANDESTINOS, ou 
seja, eventos/festas sem consideradas não licenciadas pelos órgãos 
responsáveis, de modo a preservar a saúde pública, promovendo as medidas 
necessárias visando à não realizaçãodesses movimentos, com a identificação 
os responsáveis pela suaorganização, acionamento dos órgãos de segurança, 
apreensão deveículos e materiais eventualmente utilizados nos eventos, 
elaboração e relatório sobre os danos causados, bem como, providenciem, 
objetivando assegurar o fiel cumprimento à presente decisão: 
 
a) Realizem fiscalização de forma conjunta e efetiva em locaisque infrinjam a 

lei e a presente decisão, ou seja, que ensejemaglomeração, sobretudo em 
razão da ausência de Álvara,adotando-se as medidas adequadas, nos 
âmbitos cível, criminale administrativo; 

 
b) Adotem medidas de inteligência visando identificar e coibirfestas, shows e 

eventos com aglomerações, realizados de formaclandestina; 
 

c) Divulguem amplamente e com fácil acesso os telefones, e-mail e outros 
meios disponíveis para denúncias da ocorrênciade tais eventos; 

 
d) DIVULGUEM EM TEMPO REAL, em sites e mídias sociaisoficiais, os 

Alvarás dos eventos autorizados; 
 



 

 

VI – Tudo mediante a cominação de multa em desfavor de cada réu no valor R$ 
100.000,00 (cem mil reais) por festa/evento realizado; e 
 
VII – Determino que o MUNICÍPIO DE SANTARÉM, no prazo de 24h, promova 
ampla publicidade na cidade, inclusive nos veículos de comunicação de grande 
massa, quanto às restrições para realização de shows e/ou eventos 
congêneres. 

 
Advirto às Autoridades envolvidas no cumprimento desta decisão que qualquer 

recusa, silêncio, procrastinação ou retardo no seu cumprimento será encarado como 

possível ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei 8.429/92, com a 

imediata remessa de cópias dos autos ao Ministério Público, para apuração que entender 

cabível. 

Deixo de designar audiência de conciliação em virtude da pandemia de Covid-19. 

 INTIMEM-SE da presente decisão, bem como CITEM-SE para responderem no 

prazo legal. 

Após as contestação, alegando os Requeridos qualquer das matérias enumeradas 

no art. 337, bem como causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do Autor, 

intime-se o Requerente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 

  
Após, autos conclusos. 

 
 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. SERVIRÁ O PRESENTE TERMO COMO 

MANDADO CITAÇĀO/ INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. 

 

 Santarém 18 de dezembro de 2020. 
 
 

 CLAYTONEY PASSOS FERREIRA 
Juiz de Direito 


