PAA nº 62.0373.0000434/2020-6

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por
seu órgão que esta subscreve, no exercício das atribuições que
lhe são conferidas por lei, com fundamento no art. 127, caput, e
art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal; no art. 97,
parágrafo único, da Constituição Estadual; no art. 25, inciso IV, da
Lei nº 8.625/93; no art. 8º da Lei nº 7.347/85; e nos artigos 103, inciso
VIII, e 104, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual nº 734/93 e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público “a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da CF/88, e art.
1º, da LC nº 75/1993);
CONSIDERANDO que dentre as funções institucionais do
Ministério Público estão as de “zelar pelo efetivo respeito dos
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados

na

Constituição,

promovendo

as

medidas

necessárias à sua garantia”, especialmente quanto “às ações e
aos serviços de saúde” (art. 129, II, da CF/88, art. 2º e 5º, V, “a”, da
LC n º 75/1993);
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CONSIDERANDO

que

a

saúde

é

direito

social

constitucionalmente reconhecido (art. 6°, da CF/88) e que são de
relevância pública as ações e serviços de saúde (art. 197, da
CF/88);
CONSIDERANDO que entre os instrumentos de atuação
do Ministério Público para o cumprimento de sua missão
institucional, compete-lhe “expedir recomendações, visando à
melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem
como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe
cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis” (art. 129, III, da CF/88, e art. 6º, VII e XX, da
LC nº 75/93);
CONSIDERANDO

que

a

defesa

dos

direitos

constitucionais do cidadão visa à garantia do seu efetivo respeito
pelos Poderes Públicos e pelos prestadores de serviços de
relevância pública, cabendo ao Ministério Público notificar o
responsável para que tome as providências necessárias a prevenir
a repetição e fazer cessar o desrespeito verificado, bem como
promover

a

responsabilidade

pela

ação

ou

omissão

inconstitucionais (art. 11 a 14, LC nº 75/93);
CONSIDERANDO a declaração de pandemia em
relação ao novo Coronavírus (Covid-19) pela Organização
Mundial da Saúde – OMS, de 11 de março de 2020, assim como a
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Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional da OMS, de 30 de janeiro de 2020;
CONSIDERANDO que o Decreto Legislativo nº 06, de 20
de março de 2020, reconheceu a ocorrência do estado de
calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020,
nos

termos

da

solicitação

do

Presidente

da

República

encaminhada ao Congresso Nacional por meio da Mensagem nº
93, de 18 de março de 2020;
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal,
instado a se manifestar sobre a divisão constitucional de
competência legislativa entre União, Estados, Municípios e Distrito
Federal na edição de atos normativos voltados ao enfretamento
do COVID-19, assegurou o exercício da competência concorrente
aos Governos Estaduais e Distrital e suplementar aos Governos
Municipais (ADI 6341 e ADPF 672);
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, além
de

reconhecer

que

a

necessidade

de

medidas

de

distanciamento social constitui opinião unânime da comunidade
científica nacional e internacional, sublinhou que aquela Corte
“tem jurisprudência consolidada no sentido de que, em matéria
de tutela ao meio ambiente e à saúde pública, devem-se
observar os princípios da precaução e da prevenção. Portanto,
havendo qualquer dúvida científica acerca da adoção da
medida sanitária de distanciamento social – o que, vale reiterar,
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não parece estar presente – a questão deve ser solucionada em
favor do bem saúde da população” (ADPF nºs 668 e 669);
CONSIDERANDO que os Municípios, no exercício de sua
competência legislativa suplementar em matéria de saúde,
somente estão autorizados a intensificar o nível de proteção
estabelecidos pela União e pelo Estado mediante a edição de
atos normativos que venham a tornar mais restritivas as medidas
concebidas pelos referidos entes federativos;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 64.881, de
22 de março de 2.020, pautado em informações técnicas e
científicas, adotou a quarentena no Estado de São Paulo, ao
menos até o dia 10 de maio de 2020;
CONSIDERANDO a natureza transfronteiriça do COVID19, que não se compatibiliza com a invocação de interesse local
para a adoção de medidas pontuais mais brandas daquelas
estabelecidas pelo Estado de São Paulo no exercício de sua
competência

legislativa

concorrente,

ressalvadas

ulteriores

medias estaduais;
CONSIDERANDO que aos Municípios, no exercício de
sua competência legislativa suplementar na edição de atos
normativos voltados ao combate do COVID-19, não é autorizado,
sem o embasamento em evidências científicas e em análises
técnicas sobre as informações estratégicas em saúde, afastar-se
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das diretrizes estabelecidas pelo Estado de São Paulo por meio do
Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2.020, sob pena de
violação ao pacto federativo e à divisão espacial do poder
instrumentalizada na partilha constitucional de competências e,
ainda, de colocar em risco os direitos fundamentais à saúde e à
vida;
CONSIDERANDO

o

efeito

do

descontrole

na

disseminação viral coloca em situação de extremo perigo a
população, sendo, por ora, inculcadas as medidas transitórias
adotadas

de

isolamento

social

para

evitar

sobretudo

a

combate

à

sobrecarga e o colapso do sistema de saúde;
CONSIDERANDO

a

necessidade

de

pandemia de maneira integrada e regionalizada, situação esta
informada pelo estado de São Paulo no último dia 22 de abril,
quando o governador João Dória e a sua equipe técnica
anunciaram a reabertura gradual das atividades econômicas, a
partir de 11 de maio;
CONSIDERANDO que em recente matéria publicada
pela CNN Brasil, em 17 de abril de 2.020, um estudo elaborado
pela UNESP prevê a Pandemia mais forte no interior paulista nas
próximas três semanas:
CONSIDERANDO que na data de 21 de abril de 2020,
havia mais de 14 mil infectados em São Paulo e 40 mil no Brasil, já
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com 1.037 óbitos no estado e 2.588 mortes no país, sendo São
Paulo o epicentro da doença;
CONSIDERANDO que o Governador do Estado de São
Paulo, baseado em normativa Federal, editou o DECRETO nº
64.946, de 17 de abril de 2020 que estende a medida de
quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de
2020, com as seguintes disposições:
DECRETO Nº 64.946, DE 17 DE ABRIL DE 2020
Estende a medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de
março de 2020 JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, Considerando as recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus, instituído
pela Resolução nº 27, de 13 de março de 2020, da Secretaria da Saúde, e Considerando a
necessidade de conter a disseminação da COVID-19 e garantir o adequado funcionamento
dos serviços de saúde, Decreta:
Artigo 1º - Observado o disposto neste decreto, fica estendido, até 10 de maio
de 2020, o período de quarentena de que trata o parágrafo único do artigo 1º do Decreto nº
64.881, de 22 de março de 2020, como medida necessária ao enfrentamento da pandemia da
COVID-19 (Novo Coronavírus), no Estado de São Paulo.
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor em 23 de abril de 2020.
Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020" (...)
Artigo 1º - Fica decretada medida de quarentena no Estado de São Paulo,
consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou
propagação do coronavírus, nos termos deste decreto.
Parágrafo único – A medida a que alude o “caput” deste artigo vigorará de 24
de março a 7 de abril de 2020.
Artigo 2º - Para o fim de que cuida o artigo 1º deste decreto, fica suspenso:
I - O atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços, especialmente em casas noturnas, “shopping centers”, galerias e
estabelecimentos congêneres, academias e centros de ginástica, ressalvadas as atividades
internas;
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II – O consumo local em bares, restaurantes, padarias e supermercados, sem
prejuízo dos serviços de entrega (“delivery”) e “drive thru”.
§ 1º - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica a estabelecimentos que
tenham por objeto atividades essenciais, na seguinte conformidade:
1. saúde: hospitais, clínicas, farmácias, lavanderias e serviços de limpeza e
hotéis;
2. alimentação: supermercados e congêneres, bem como os serviços de
entrega (“delivery”) e “drive thru” de bares, restaurantes e padarias;
3. abastecimento: transportadoras, postos de combustíveis e derivados,
armazéns, oficinas de veículos automotores e bancas de jornal;
4. segurança: serviços de segurança privada;
5. demais atividades relacionadas no § 1º do artigo 3º do Decreto federal nº
10.282, de 20 de março de 2020.
§ 2º - O Comitê Administrativo Extraordinário COVID-19, instituído pelo Decreto nº
64.864, de 16 de março de 2020, deliberará sobre casos adicionais abrangidos pela medida de
quarentena de que trata este decreto.
Artigo 3º - A Secretaria da Segurança Pública atentará, em caso de
descumprimento deste decreto, ao disposto nos artigos 268 e 330 do Código Penal, se a
infração não constituir crime mais grave.
Artigo 4º - Fica recomendado que a circulação de pessoas no âmbito do
Estado de São Paulo se limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e
exercícios de atividades essenciais.
Artigo 5º - Este decreto entra em vigor em 24 de março de 2020, ficando
revogadas as disposições em contrário, em especial: I – o inciso II do artigo 4º do Decreto nº
64.862, de 13 de março de 2020; II – o artigo 6º do Decreto nº 64.864, de 16 de março de 2020,
salvo na parte em que dá nova redação ao inciso II do artigo 1º do Decreto nº 64.862, de 13 de
março de 2020; III – o Decreto nº 64.865, de 18 de março de 2020.

CONSIDERANDO o denodado esforço da população
penapolense em conter o avanço da pandemia, demonstrado
no acompanhamento diuturno do cumprimento das medidas
restritivas;
CONSIDERANDO também os esforços já empreendidos
pelo município para conter o avanço do CORONAVIRUS;
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RESOLVE, com fundamento nos artigos 37, caput, 127,
caput, 129, II e III, e 225, todos da Constituição; e 103, VII, e 113, §
1º, da Lei Complementar Estadual nº 734/93; expedir:

RECOMENDAÇÃO
1)

Ao Município de Penápolis, via Prefeito Municipal

Célio José de Oliveira, para que:
a)

Cumpra o Decreto Estadual nº 64.946, de 17 de

abril de 2020 que estende a medida de quarentena de que trata
o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 e todas as
disposições emanadas pelas autoridades sanitárias do Governo
do Estado de São Paulo, no que se refere a pandemia do Covid19 (coronavírus), enquanto perdurar os seus efeitos;
b)

Mantenha e adeque os seus Decretos Municipais

nºs 6.406; 6425, 6434 e outros, de 2020, às normativas estaduais
relacionadas à quarentena, com a eventual reanálise das
atividades que estão em claro conflito com o Decreto Estadual nº
64.881/20 e as demais normativas estaduais;

c)

Não libere atividades sem o embasamento nas

evidências científicas e análises técnicas estaduais, que estão
sendo efetivadas junto ao PLANO SÃO PAULO, anunciado no
último dia 22 de abril pelo Governador João Dória e sua equipe
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técnica, para a reabertura gradual e regionalizada das atividades
econômicas, a partir de 11 de maio, lembrando que, no exercício
de sua competência legislativa suplementar em matéria de saúde
os municípios somente estão autorizados a intensificar o nível de
proteção estabelecidos pela União e pelo Estado, mediante a
edição de atos normativos que venham a tornar mais restritivas as
medidas concebidas pelos referidos entes federativos
2) Publicidade
O destinatário deve conferir ampla publicidade à
presente recomendação, com sua divulgação nos órgãos de
publicação dos atos do Poder Público Municipal e no site do ente,
nos termos do artigo 27, inciso IV, da Lei Federal nº 8.625, de 12 de
fevereiro de 2003, encaminhando documentação, no prazo de 03
(três) dias do recebimento desta, que comprove se o município
acatará a recomendação Ministerial.
3) Consequências jurídicas do não atendimento da
Recomendação
O não atendimento da presente Recomendação
poderá ensejar o ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério
Público para que o Poder Judiciário obrigue a Municipalidade a
promover todas as medidas necessárias, sem prejuízo de eventual
ação de responsabilização civil do agente omisso.
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Penápolis, 21 de abril de 2020.
Fernando Cesar Burghetti
2º Promotor de Justiça
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