
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº  39/2020/2ªPJCC

Objeto:  Recomendar  aos  proprietários  de

bares, restaurantes, lanchonetes e similares,

centros  esportivos  e  similares,  que

observem  o  teor  dos  decretos  estadual  e

municipal,  sob  pena  de  advertência,  multa

variante entre 1.000 a 50.000, e revogação de

licença  sanitária  e/ou  interdição  de

estabelecimento,  bem  como  recomenda  à

gestão municipal e de segurança pública que

empreendam  esforços  na  fiscalização  do

cumprimento dos decretos que versam sobre

a fase de retomada das atividades sociais e

comerciais,  no  contexto  da  pandemia  de

Covid-19.

 O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Promotora de Justiça

oficiante nas 1ª e 2ª Promotorias de Justiça da Comarca de Canaã dos Carajás, no

uso de suas atribuições constitucionais e legais e

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  o  art.  27,  parágrafo  único,  inciso  IV,  da  Lei  Federal  nº

8.625/93 assegura ao Ministério Público expedir Recomendação Administrativa aos

órgãos da Administração Pública, Federal, Estadual e Municipal, requisitando aos

destinatários a adequada e imediata divulgação, assim como resposta por escrito;
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CONSIDERANDO que  a  Resolução  164/2017-CNMP  em  seu  artigo  3º  §  2º

estabelece que em casos que reclamam urgência, o Ministério Público poderá, de

ofício,  expedir  recomendação,  procedendo,  posteriormente,  à  instauração  do

respectivo procedimento;

CONSIDERANDO o artigo 6º, XX, da Lei Complementar n. 75/93, combinada com o

art.  80 da Lei Federal n. 8.625/93, estabelece que ao Ministério Público compete

expedir  recomendações  visando  o  respeito  aos  interesses,  direitos  e  bens  cuja

defesa lhe cabe promover;

CONSIDERANDO que, a teor do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal

8.625/93, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LONMP), cabe ao Ministério

Público  exercer  a  defesa  dos  direitos  assegurados  nas  Constituições  Federal  e

Estadual, sempre que se cuidar de garantir o respeito aos poderes estaduais e/ou

municipais  e,  no  exercício  dessas  atribuições,  promover  Ações  Civis  Públicas,

Inquéritos Civis, Procedimentos Administrativos, Recomendações dirigidas a órgãos

e entidades, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim

como resposta por escrito; 

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

art. 196 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde, em 11 de março de 2020,

declarou  situação  de  pandemia  de  COVID-19,  doença  causada  pelo  novo

coronavírus (Sars-Cov-2), momento em que uma doença se espalha por diversos

continentes com transmissão sustentada entre humanos; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, nos termos da Portaria nº 188/2020,

editada  com  base  no  Decreto  Federal  n.º  7.616/2011,  declarou  situação  de

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da

Infecção Humana pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2); 
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CONSIDERANDO o quanto disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06/02/2020, sobre

as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do coronavírus;

CONSIDERANDO que  o  Decreto  Legislativo  nº  06/2020,  promulgado  pelo

Congresso  Nacional  em  20/03/2020  (DOU-extra  20/03/2020)1,  reconheceu  a

ocorrência  do  estado  de  calamidade  pública  em  decorrência  da  pandemia  da

COVID-19, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada pela

Mensagem nº93, de 18/03/2020;

CONSIDERANDO o Decreto nº 609, de 16 de março de 2020 que dispõe sobre as

medidas de enfrentamento, no âmbito do Estado do Pará, à pandemia do corona

vírus COVID-19;

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 1.156/2020, do Prefeito de Canaã dos

Carajás com novas medidas para enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19);

CONSIDERANDO que dados divulgados pela Secretária de Saúde do Estado do

Pará registram que até o dia da assinatura da presente recomendação, o Estado do

Pará registrou 167.099 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus,

sendo 2.785 no município de Canaã, bem como 5.871 óbitos no estado, 36 ocorridos

neste município, sendo os números de casos suspeitos bem superior e dinâmicos,

sofrendo reenquadramento da classificação na medida em que as  investigações

clínicas e epidemiológicas avançam;

CONSIDERANDO que  a  principal  recomendação  da  Organização  Mundial  de

Saúde2 para conter o contágio é justamente o distanciamento social, que, de acordo

com  evidências  científicas,  é  capaz  de  achatar  a  curva  numérica  de  pessoas

infectadas, fazendo que haja um menor número de pessoas infectadas em curto

espaço de tempo;
1 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/  ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm  
28 https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,oms-reforca-proposta-de-isolamento-social-contra-coronavirus-
mas-diz-que-e-preciso-fazermais,70003249476,acesso 
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CONSIDERANDO que é sabido que os impactos econômicos dessa Pandemia são

de  proporções  ainda  não  calculadas.  Cabendo,  entretanto,  aos  governos  definir

medidas  de  apoio  às  empresas  e  aos  trabalhadores,  onerados  em  razão  da

paralisação  de  inúmeras  atividades,  bem  como  construir,  em  diálogo  com  os

envolvidos, caminhos para que se institua uma forma alternativa de funcionamento

daqueles serviços que possam ser desenvolvidos à distância ou fornecidos mediante

call center;

CONSIDERANDO que  nesse  contexto,  portanto,  razões  de  ordem  meramente

econômicas não  são  aptas  a  fundamentar  a  alteração das  ações impostas  pelo

Município,  se  desassociadas  de  medidas  efetivas  que  garantam  o  suporte  do

sistema de saúde do município no combate ao Coronavírus;

CONSIDERANDO que a falta  de  atendimento  às  orientações da OMS e do MS

levará  a  consequências  irreparáveis  à  população,  ocasionando  um  inevitável

colapso ao SUS, que é o único plano de saúde – público ou privado – que poderá

garantir assistência à saúde em nosso território; 

CONSIDERANDO que a contenção do Covid-19 depende da adesão da população

que deve ser orientada pelas ações organizadas e claras do Poder Público, sendo o

poder público o maior protagonista dessa organização;

CONSIDERANDO que,  diante  do  quadro  de  pandemia,  é  necessário  esforço

conjunto de toda a sociedade para conter a disseminação da doença (COVID-19) e

que, no Brasil, a Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90) prevê que a saúde é direito

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis

ao seu pleno exercício (art. 2º, caput), mas, também, deixando claro que o dever do

Estado "não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade" (§ 2º);

CONSIDERANDO que as medidas de combate ao coronavírus têm envergadura de

direito supraindividual, por se referir à proteção da saúde pública; 
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CONSIDERANDO que os dados acima apresentados demonstram a insuficiência do

sistema  de  saúde  do  município  para  lidar  com  o  crescimento  exponencial  da

infecção;

CONSIDERANDO o  número  crescente  de  denúncias  apresentadas  ao  parquet

estadual  informando  o  descumprimento  por  parte  dos  estabelecimentos  acima

nominados do teor do decreto municipal 1156/2020, inclusive com o agendamento

de shows a céu aberto e de campeonatos com a presença de torcidas, em flagrante

inobservância dos arts. 3º, § 3º e 4º do referido decreto;

CONSIDERANDO que  a  fiscalização  dos estabelecimentos  arrolados  no decreto

municipal é de atribuição de uma rede composta por diversas instituições a níveis

estadual e municipal, todas empenhadas em conter a propagação do vírus;

RESOLVE:

1º RECOMENDAR ao Senhores proprietários de bares, restaurantes, lanchonetes e

similares  e  centros  esportivos  e  similares,  que  permaneçam  observando  as

disposições contidas nos decretos estadual e municipal, sob pena de tomada das

providências legais diante do descumprimento das regras sanitárias, no contexto da

pandemia do novocorona vírus;

2º  RECOMENDAR AOS SINDICATOS DOS COMERCIÁRIOS E ASSOCIAÇÃO

COMERCIAL QUE: 

a)  DIVULGUEM  e  ORIENTEM  seus  sindicalizados  e/ou  associados  sobre  o

cumprimento dos Decretos Municipais e estaduais, esclarecendo sobre as normas

sanitárias a serem observadas;

3º RECOMENDAR À DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE: 

a)  PROMOVA ampla  divulgação  dos  Decretos  Municipais  e  estaduais  em vigor,

orientando  os  proprietários  dos  estabelecimentos  afetados  pela  presente

recomendação a respeito de seus termos, mantendo canal de comunicação aberto

para sanar as dúvidas dos munícipes; 
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b) ADVIRTA que o descumprimento dos Decretos Municipais e das Recomendações

acima descritas, responderão por CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA, uma vez

que o fato do agente propagar germes patogênicos que possam causar epidemia ou

agir  com  conduta  que  impeça  o  poder  público  de  adotar  medidas  efetivas  de

contenção  e  mitigação  da  doença  contagiosa,  no  caso,  o  alastramento  do

coronavírus,  são  condutas  puníveis  com  penas  de  detenção  e  até  mesmo  de

reclusão (de até 15 anos) consideradas as gravidades.

4º RECOMENDAR ÀS EMPRESAS DE RÁDIO E DIFUSÃO DO MUNICÍPIO: 

a) PROMOVAM ampla divulgação da Recomendação Ministerial, visando informar o

maior número de pessoas possível, a fim de garantir o direito constitucional à saúde

dos munícipes. Registre-se que, em caso de não acatamento desta Recomendação,

serão adotadas as medidas legais necessárias,  inclusive o ajuizamento da Ação

Civil Pública, além, das medidas criminais e correlatas de responsabilização do ente

público ou privado se for o caso.

5º  RECOMENDAR  ÀS  INSTITUIÇÕES  DE  SEGURANÇA  PÚBLICA,  POLÍCIA

MILIAR e POLÍCIA CIVIL:

a) PROMOVAM à fiscalização e  autuação dos estabelecimentos que se encontrem

em desconformidade aos Decretos Municipais e estaduais,  adotando as medidas

legais pertinentes;

Remetam-se cópias aos destinatários, para cumprimento. Requisite-se, no mesmo

expediente, que informem, em 24 (vinte e quatro) horas, sobre o acatamento das

orientações aqui Recomendadas, bem como, as providências adotadas. seguinte e-

mail:  mppacanaadoscarajas@mppa.mp.br.  Publique-se  no  DJe.  Registre-se.

Arquive-se. Canaã dos Carajás, 08 de agosto de 2020. 
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