MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SERRITA
Procedimento nº 01708.000.012/2020 — Procedimento administrativo de acompanhamento de políticas públicas

RECOMENDAÇÃO Nº 008/2020

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, através da
Promotora de Justiça que subscreve a presente Portaria, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo art. 129, III, da Constituição Federal; art. 25, IV, alínea "a" da Lei
Federal n.º 8.625/93, art. 4.º, IV, alínea "a", da Lei Estadual n.º 12/94 e art. 8.º, § 1.º da
Lei n.º 7.347/85;
CONSIDERANDO o disposto no caput do artigo 127 da Constituição Federal,
segundo o qual o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que a Carta Magna disciplina, em seu artigo 196 que “A
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação;
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus (COVID-19) constitui
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que, nos termos da Portaria Interministerial nº 5, de 17/03
/2020, oriunda dos Ministérios da Saúde e da Segurança Pública, as pessoas deverão
sujeitar-se ao seu cumprimento voluntário e de que o descumprimento das medidas
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previstas no art. 3ª da Lei nº 13.979, de 2020, acarretará a responsabilização civil,
administrativa e penal dos agentes infratores;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em que uma doença se
espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO a elaboração, pelo Ministério da Saúde, de Plano de
Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Coronavírus COVID-19, situando o
Brasil, no momento, no nível de resposta 3: “emergência em saúde pública de
importância nacional (ESPIN)”;
CONSIDERANDO que Pernambuco elaborou seu Plano de Contingência para
prover as medidas correspondentes, inclusive, no auxílio à organização dos municípios
e capacitação dos profissionais para atuarem em face da infecção;
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197, da Carta Magna, de que: "são de
relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos
termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução
ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de
direito privado”;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 200, II, da Constituição Federal,
compete ao Sistema Único de Saúde, além de outras atribuições, nos termos da lei:
“executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica”;
CONSIDERANDO que a Lei Orgânica da Saúde - Lei Federal nº 8.080/1990, em
seu artigo 2º, caput, e §§ 1º e 2º, prevê que “a saúde é um direito fundamental do ser
humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
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O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e
no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações
e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. O dever do Estado não
exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade”;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/1990 estabelece como um dos
objetivos do SUS “a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e
das atividades preventivas”, consoante redação do art.5º, III;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 15, XIII, da mesma lei federal, são
comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em seu âmbito administrativo, a
atribuição de: “para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias,
decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de
epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá
requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes
assegurada justa indenização”;
CONSIDERANDO, ainda, que o artigo 17, incisos II, III e IV, alínea ‘a’, da LOS,
impõem à direção estadual do SUS, respectivamente, acompanhar, controlar e avaliar as
redes hierarquizadas do sistema único de saúde; prestar apoio técnico e financeiro aos
municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde; e coordenar e, em
caráter complementar, executar ações e serviços, inclusive de vigilância epidemiológica;
CONSIDERANDO o Decreto nº 10.212/2020, que promulga o texto revisado do
regulamento Sanitário Internacional, acordado na 58ª Assembleia Geral da Organização
Mundial da Saúde, em 23.5.2005 (anexo ao decreto);
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CONSIDERANDO a importância da atuação dos agentes comunitários de saúde
nas ações de prevenção, informação e cuidados previstos na Política Nacional da
Atenção Básica, e a Lei Federal nº 13.595/2018, art. 3º, que fixa como seu dever “o
exercício de atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos
referenciais da Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou
comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as
diretrizes do SUS que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde,
com objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de
informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão
do gestor municipal, distrital, estadual ou federal”, e, também, “a mobilização da
comunidade e o estímulo à participação nas políticas públicas voltadas para as áreas de
saúde e socioeducacional” (inc. III, §3º, do mesmo artigo);
CONSIDERANDO o art. 4º, da lei federal supramencionada, onde consta que “os
Agente Comunitário de Saúde e o Agente de Combate às Endemias realizarão
atividades de forma integrada, desenvolvendo mobilizações sociais por meio da
Educação Popular em Saúde, dentro de sua área geográfica de atuação, especialmente
nas seguintes situações: I - na orientação da comunidade quanto à adoção de medidas
simples de manejo ambiental para o controle de vetores, de medidas de proteção
individual e coletiva e de outras ações de promoção de saúde, para a prevenção de
doenças infecciosas, zoonoses, doenças de transmissão vetorial e agravos causados por
animais peçonhentos; II - no planejamento, na programação e no desenvolvimento de
atividades de vigilância em saúde, de forma articulada com as equipes de saúde da
família; IV - na identificação e no encaminhamento, para a unidade de saúde de
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referência, de situações que, relacionadas a fatores ambientais, interfiram no curso de
doenças ou tenham importância epidemiológica; V - na realização de campanhas ou de
mutirões para o combate à transmissão de doenças infecciosas e a outros agravos”;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979/2020, que traz
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o Plano Nacional de Atuação Ministerial em Saúde Pública
(CNPG), editado em 2018, que prevê, como alguns de seus objetivos “contribuir,
especialmente, para a concretização do direito à saúde na sua dimensão social (art. 6°,
C.F.)”, bem como agir pela consolidação material do direito à saúde, tendo como
referência um estado de pleno bem-estar físico, mental e social (Conferência
Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, Alma Ata, 12.9.78, OMS);” “intervir
para que se cumpra a diretriz da integralidade, com prioridade para as atividades
preventivas”; competindo aos órgãos de execução do MP, dentre outras ações: “instituir
o uso de informações constantes em repositórios de dados oficiais (SIOPS, CNES, SAGE,
TABNET, DATASUS, etc) como fundamento para identificar insuficiências de ações e
serviços de saúde no SUS e instruir o comportamento ministerial, priorizando atenção
às populações mais vulneráveis e aos vazios sanitários”; “priorizar, se possível, atuações
de caráter preventivo de situações de crise ou conflito, buscando a prévia mediação,
com vistas à preservação de direitos e o respeito à ordem jurídica”;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria
GM/MS nº 188/2020, nos termos do Decreto 7.616/2011, declarou “emergência em
saúde pública de importância nacional”, em decorrência da infecção humana pelo
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Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública;
CONSIDERANDO que até a presente data, o Governador do Estado, autoridade
sanitária no âmbito da Unidade Federativa de Pernambuco, editou várias normas
voltadas ao enfrentamento da pandemia do coronavírus (COVID-19), a saber: Decreto
nº 48.809, de 14 de março de 2020, Decreto n° 48.822, de 17 de março de 2020,
Decreto n° 48.830, de 18 de março de 2020, Decreto n° 48.832, de 19 de março 2020,
Decreto n° 48.833, de 20 de março 2020 e Decreto n° 48.834, de 20 de março 2020,
dentre outros;
CONSIDERANDO que, no caso das atividades essenciais e necessárias, que não
tenham sido suspensas em decorrência da situação de emergência, devem ser
observadas as recomendações sanitárias, inclusive quanto à manutenção da distância
segura entre as pessoas, conforme determina o Decreto n° 48.837 de 23 de março
2020;
CONSIDERANDO que no exercício de suas atividades, o Ministério Público
poderá fazer RECOMENDAÇÕES para a adoção de providências que visem, dentre
outros objetivos prevenir, corrigir ou reprimir irregularidades;
CONSIDERANDO o disposto no Anexo I da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4/2007
do Ministério da Agricultura, na Resolução RDC nº 216/04 da ANVISA e o Decreto 9013
/2017 do Ministério da Agricultura); CONSIDERANDO a urgente necessidade de
cumprimento das normas sanitárias a fim de salvaguardar a saúde humana e evitar a
propagação do Coronavírus;
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CONSIDERANDO o inteiro teor das Recomendações Ministeriais desta
Promotoria de Justiça nº 002, 004 e 006/2020;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de adoção de todas as medidas para a
contenção da expansão do vírus.

RESOLVE RECOMENDAR:
1. A (O) SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO
SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) EM CEDRO:
1.1. A elaboração, em não havendo até o presente momento, de plano
municipal de contingência do Coronavírus/ COVID 19 voltado para assistência
social à População em Situação de Rua do respectivo município através do qual seja
possível a efetivação [ou reordenamento] do(s) serviço(s) socioassistencial(ais) de
prestação contínua destinado(s) às pessoas em situação de rua, com toda a estrutura
física, material e de recursos humanos, conforme parâmetros estabelecidos na
legislação pertinente, adequando às medidas emergenciais, estabelecidas pela
Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, para o enfrentamento à
Pandemia do CORONAVÍRUS.

2. AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO:
1.1 Elaboração de projeto para a consecução de atividades extraescolares, com
base na Resolução CEE nº 03/20, devendo esclarecer a esta Promotoria qual medida
será adotada, se por meio de tecnologia não presencial ou por meio de
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acompanhamento pedagógico especial, segundo concepção própria, ou ainda, se serão
adotadas as medidas cumulativamente (a oferta de ensino não presencial, mediada por
tecnologia em tempo real ou não);
1.2 Apresente planejamento de reposição das aulas quando do retorno das
atividades escolares.

3. AOS BANCOS, AGÊNCIAS, POSTOS E LOTÉRICAS - orientem, previamente,
os gerentes de cada agência bancária, lotérica ou posto de atendimento, para que,
com a antecedência que o caso impõe:
3.1 - Procedam à abertura da agência, posto ou lotérica em horário especial e
extraordinário, em razão das próprias circunstâncias, de maneira que 2 (duas) horas
antes do atendimento normal e cotidiano, os serviços sejam prestados, com
exclusividade, para idosos e pessoas com deficiência;
3.2 - Providenciem a organização da fila assegurando a distância mínima de 2
(dois) metros entre um(a) usuário(a) e o(a) outro(a), com rígida fiscalização;
3.3 - Mantenham, na parte externa da agência, posto ou lotérica, um(a)
atendente, que dialogue e conscientize que, naquele dia, o atendimento prioritário será
para saque, agendando, sempre que possível ou instalando os "apps" nos respectivos
aparelhos celulares de quem os tiver e desejar, para que outros serviços sejam
prestados e utilizados, virtualmente;
3.4 - Providenciem, com antecedência, a logística e solução para, caso alguém na
fila apresente alguma indisposição ou sintomas do COVID19, que a agência bancária,
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posto, lotérica ou correlato chame, imediatamente, o SAMU ou ambulância, sem
prejuízo da autoridade sanitária local, para que se proceda ao atendimento rápido e em
local adequado, com o devido acompanhamento;
3.5 - Observar para que ninguém, que não esteja com o(a) idoso(a) ou deficiente,
possa acessar a agência junto a estes (as), ainda que a pretexto de ajudá-los(as), ou
seja, indagando sempre se o(a) idoso(a) ou Deficiente estão ou não acompanhados
daquela pessoa, evitando apropriações indébitas, furtos, clonagens ou acesso à senha;
3.6 - Checar, minuciosamente, em caso de bloqueio de senha, por excesso de
tentativas, se o(a) beneficiário(a) é mesmo o(a) idoso(a) ou o(a) deficiente, caso
contrário, entrar em contato com o interessado, titular do cartão, caso não o seja, para
saber sobre a legitimidade do portador ou representante.

4 – REDE DE APOIO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CREAS, CRAS E
CONSELHO DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA:
4.1 Conscientizem e estimulem os idosos e pessoas com deficiência para que
façam procurações, preferencialmente públicas, evitando, assim, a exposição pessoal e
física, ante a vigência desta pandemia comunitária.

5.

AOS

PROPRIETÁRIOS,

GERENTES

E

RESPONSÁVEIS

POR

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE NATUREZA ESSENCIAL, NOTADAMENTE
SUPERMERCADOS E FARMÁCIAS, NO MUNICÍPIO DE CEDRO - cumpram
rigorosamente todas as normas sanitárias de controle de qualidade e segurança
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dos alimentos, adotando durante a situação de calamidade pública, as seguintes
medidas:
5.1. providenciar a colocação de um tapete sanitário na entrada do
estabelecimento com sanitizantes aprovados em legislação e com a troca/reposição
dos produtos a cada 2 horas;
5.2- disponibilizar um funcionário devidamente equipado com EPIs na entrada
do estabelecimento orientando os clientes a higienizarem as mãos com água, sabão e
álcool em gel;
5.3- disponibilizar a presença de recipientes de álcool gel 70% na porta de
entrada dos estabelecimentos, assegurando que os consumidores ao adentrarem nas
áreas internas estejam com as mãos devidamente higienizadas;
5.4- assegurar que os balcões dos caixas sejam continuamente higienizados por
profissionais devidamente capacitados e protegidos por equipamentos de proteção
individual, dentre eles máscaras de proteção e luvas descartáveis;
5.5- assegurar que os operadores de caixas exerçam as suas atividades
devidamente capacitados para o trabalho, de modo a salvaguardar as condições
adequadas de higiene, para evitar a contaminação cruzada e comprometimento da
segurança dos alimentos, com a utilização contínua de máscaras de proteção e luvas
descartáveis;
5.6- adotar as providências para que os funcionários se mantenham afastados no
mínimo 2 metros do cliente na hora do atendimento;
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5.7- disponibilizar nos estabelecimentos e no local de seleção de produtos
hortifrutigranjeiros recipientes de álcool gel 70%, permitindo que os consumidores
higienizem as mãos a qualquer momento para evitar a proliferação da COVID 19;
5.8- assegurar que todos os funcionários utilizem todos os equipamentos de
proteção individual, inclusive máscaras de proteção e luvas descartáveis, exigindo a sua
imediata substituição em caso de ausência de higienização ou deterioração;
5.9- disponibilizar lavatório(s), se possível, internamente, com a presença de
água corrente, sabonete líquido, álcool gel e papel descartável para a devida
higienização das mãos;
5.10- providenciar para que a cada uma hora, ou em caso de imediata
necessidade, o piso dos estabelecimentos seja devidamente higienizado com produtos
específicos a garantir a devida higienização com vistas a evitar a propagação do
Coronavírus;
5.11- providenciar para que a cada uma hora, ou em caso de imediata
necessidade, o lixo seja devidamente retirado de recipientes localizados interna e
externamente dos estabelecimentos;
5.12- assegurar que os sanitários sejam continuamente higienizados por
profissionais devidamente capacitados e protegidos por equipamentos de proteção
individual, dentre eles máscaras de proteção e luvas descartáveis;
5.13- providenciar a higienização contínua das maquinetas de cartões de crédito,
antes e depois de sua utilização;
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5.14- adotar as providências para que o motorista, transportador e o veículo
transportador de alimentos, ao adentrarem nas dependências do estabelecimentos,
sejam devidamente higienizados, devendo portar equipamentos de proteção individual,
dentre eles máscaras de proteção e luvas descartáveis;
5.15- assegurar que as operações de limpeza e de desinfecção das instalações e
equipamentos sejam realizadas continuamente e com maior intensidade durante a
pandemia;
5.16- assegurar que a área de preparação dos alimentos deve ser higienizada
quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho,
indicando que devem ser tomadas precauções para impedir a contaminação pelo
coronavírus;
5.17- assegurar que a recepção das matérias-primas, dos ingredientes e das
embalagens deve ser realizada em área protegida e limpa, devendo ser adotadas
medidas para evitar que esses insumos contaminem o alimento preparado;
5.18- assegurar que as matérias-primas, os ingredientes e as embalagens
utilizados para preparação do alimento devem estar em condições higiênico-sanitárias
adequadas e em conformidade com a legislação específica;
5.19- assegurar que durante a preparação dos alimentos devem ser adotadas
medidas a fim de minimizar o risco de contaminação cruzada, evitando-se o contato
direto ou indireto entre alimentos crus, semi-preparados e prontos para o consumo.
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6. AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE CEDRO – SR. ANTÔNIO
INOCÊNCIO LEITE - disponha, por meio de decreto, sobre o funcionamento dos
serviços públicos, sobretudo daqueles essenciais, incluído o Conselho Tutelar,
tendo como base o princípio da prioridade absoluta e da proteção integral de
crianças e adolescentes:
6.1 Em caso de seu funcionamento por trabalho remoto/regime de plantão não
presencial, tal circunstância deverá ser clara e amplamente divulgada, especialmente
com afixação de cartazes na sede do Conselho Tutelar, Prefeitura e outros órgãos do
sistema de garantia de direitos, declinando todas as formas de contatos disponíveis,
inclusive informando, no site da Prefeitura, os números de todos os telefones funcionais
dos conselheiros tutelares, o telefone de coordenação e os e-mails funcionais, devendo
também ser amplamente divulgado o fluxo para recebimento das demandas,
priorizando-se, no período, às relacionadas com o COVID-19;
6.2 Em havendo necessidade, durante o estado de pandemia, do trabalho ser
presencial, seja disponibilizado veículo para atendimento dos casos urgentes, bem
como condições adequadas de segurança às atribuições desenvolvidas, como por
exemplo, fornecimento de álcool em gel 70º, máscara de uso pessoal e descartáveis,
luvas e outros insumos da mesma natureza para os casos que demandarem
atendimento ao público.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS:
Assina-se o prazo de até 10 (dez) dias, a partir do recebimento da presente,
para que se comunique esta Promotoria de Justiça quanto à adoção das providências
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determinadas na espécie com seu detalhamento técnico, ponto a ponto, bem como
outras mais que se tenha deliberado sobre a enfermidade, sob pena da adoção das
medidas administrativas e judiciais eventualmente cabíveis.

REMETER cópia desta Recomendação:
a) Ao Conselho Superior do Ministério Público, para conhecimento;
b) Ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias (CAOP) da Saúde, Educação,
Infância e Adolescência e Idoso para conhecimento e registro;
c) À Secretaria-Geral do Ministério Público para a devida publicação no Diário
Oficial do Estado;
d) Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Prefeito de Cedro/PE, ao Secretário de Saúde e a
(o) Coordenador (a) da Vigilância Sanitária de Cedro para fins de operacionalização e
fiscalização no tocante ao cumprimento das recomendações ora expedidas,
notadamente no tocante ao funcionamento dos bancos, agências, postos e
lotéricas, em obediência ao item “3”, promovendo o conhecimento da presente
recomendação aos proprietários, gerentes e responsáveis por estabelecimentos
comerciais de natureza essencial, especialmente supermercados e farmácias, no
tocante ao item “5”. Na oportunidade, promova o Município, ampla divulgação das
informações sobre as regras de acesso, higiene, distância pessoal e cuidados de
prevenção nos dias de comparecimento às agências pagadoras, bem como os horários
e critérios de funcionamento, articulando para que a divulgação se dê por carro de
som, rádio, sites dos bancos e demais canais informativos, cartazes no estabelecimento
e locais de maior visibilidade da população em geral;
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e) Dê-se ciência à Secretaria Municipal de Ação Social de Cedro; à Câmaras
Municipal de Cedro; ao Conselho Municipal de Idoso e das Pessoa com Deficiência de
Cedro; ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); ao Centro
de Referência de Assistência Social – CRAS; ao Conselho Tutelar;
f) Dê-se ciência aos gerentes de Bancos e Agências, bem como das Casas
Lotéricas de Cedro, acerca do conteúdo da presente recomendação e das diligências
recomendadas;
g) Encaminhe-se a presente recomendação à Assessoria Ministerial de
Comunicação Social para que adote as providências necessárias a dar conhecimento
desta Recomendação à população em geral, a fim de possibilitar ao cidadão denunciar
ao Promotor de Justiça local e demais órgãos de fiscalização a respeito do
descumprimento desta Recomendação.

Cientifique-se de que o não atendimento à presente Recomendação poderá
implicar a adoção das medidas necessárias à sua implementação por este Órgão
Ministerial, inclusive no concernente à responsabilização civil e criminal.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Serrita, 01 de abril de 2020.

Andréa Griz de Araujo Cavalcanti
Promotora de Justiça
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