
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TRIUNFO

RECOMENDAÇÃO   Nº. 01  /2021  

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE  PERNAMBUCO,  através
do( a )
Promotor (a) de Justiça que subscreve a presente Recomendação, no uso
das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pelo  art.  129,  inciso  III,  da
Constituição Federal; art. 25, IV, alínea "a", da Lei Federal n.º 8.625/93,
art. 4.º, inciso 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, 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  a  ESP  II  é  considerada,  nos  termos  do
Regulamento     Sanitário  Internacional     (RSI),  “um evento  extraordinário
que pode constituir um risco de saúde pública para outros países devido
a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma
resposta internacional coordenada e imediata”;

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da
Portaria  GM/MS  nº.  188/2020,  nos  termos  do  Decreto
7.616/20111,declarou“emergência  em  saúde  pública  de  importância
nacional”,  em  decorrência  da  infecção  humana  pelo  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;

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7616.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7616.htm
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5847%3Aregulamento-sanitario-internacional-rsi&Itemid=812
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5847%3Aregulamento-sanitario-internacional-rsi&Itemid=812
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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 púb l i c a  de  impo r tânc i a  nac i ona l (ESP IN ) ” .

CONSIDERANDO  o disposto na  Lei  Federal  nº 13.979/2020,que trata
das  medidas  para  enfrentamento  da emergência  de  saúde  pública  de
importância  nacional  decorrente  do  coronavírus,  que,  no  seu  art.  3º,
prevê  as  seguintes  medidas  para  o  enfrentamento  da  infecção:
isolamento,  quarentena,  determinação  de  realização  compulsória  de
exames  médicos,  testes  laboratoriais,  coleta  de  amostras  clínicas,
vacinação e tratamentos médicos específicos;

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 ser de incumbência do Ministério Público a defesa da
ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e
individuais  indisponíveis  e  a  função  institucional  de  zelar  pelo  efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos  assegurados na Constituição  Federal,  promovendo as  medidas
necessárias a sua garantia, tal como se infere das disposições de caráter
constitucional previstas nos artigos 127 e 129, II da Constituição Federal;

CONSIDERANDO  que o  artigo  27,  parágrafo  único,  inciso  IV,  da Lei
Federal nº 8625, de 12 de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público), faculta ao Ministério Público expedir recomendação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
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administrativa aos órgãos da administração pública federal,  estadual  e
municipal, requisitando ao destinatário adequada e imediata divulgação;

CONSIDERANDO o Art. 11, §6º do Decreto Estadual nº 49.055, de 31 de
maio de 2020, o qual estabeleceu que no período de 25 de janeiro a 23 de
fevereiro  de 2021,  fica  suspensa a  realização  dos  eventos  corporativos,
institucionais e sociais de que tratam os §§4º e 5º-C.” (AC);

CONSIDERANDO o Art. 7, §3º do  Decreto Estadual nº 49.055, de 31 de
maio de 2020  ,     o qual estabeleceu que fica proibida a utilização de som nos
bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos similares, a partir do
dia 15 de janeiro de 2021, pelo prazo de 30 (trinta) dias;

CONSIDERANDO o Art. 1º do Decreto Municipal nº 003 de 18 de janeiro
de 2021, o qual estabeleceu que fica proibido a realização de festas e/ou
confraternizações  em  bares,  restaurantes,  pizzarias,  clubes,  casas,
chácaras, associações recreativas, salões de festas e afins no Município;

CONSIDERANDO o Art. 2º do Decreto Municipal nº 003 de 18 de janeiro
de 2021, o qual estabeleceu que fica limitado o horário de atendimento ao
público em bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, sorveterias e afins
até às 23h;

CONSIDERANDO o disposto no art. 268 do Código Penal, o qual tipifica o
crime  de  infração  de  medida  sanitária  preventiva,  para  quem  infringir
determinação  do  poder  público,  destinada  a  impedir  introdução  ou
propagação de doença contagiosa, cuja pena é de detenção, de um mês a
um ano, e multa;

CONSIDERANDO o disposto no art. 330 do Código Penal, o qual tipifica o
crime de desobediência,  para aquele que desobedecer a ordem legal  de
funcionário público, cuja pena é de detenção, de quinze dias a seis meses,
e multa;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de adoção de todas as medidas
para a contenção da expansão do vírus;

https://legis.alepe.pe.gov.br/?de490552020
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de490552020
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de490552020
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de490552020
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RESOLVE:

RECOMENDAR aos PROPRIETÁRIOS, GERENTES E RESPONSÁVEIS
POR BARES,  LANCHONETES,  RESTAURANTES  E  ESTABELECIMENTOS
SIMILARES, no Município de Triunfo que:

1. Em atenção ao Art. 11, §6º do Decreto Estadual nº. 49.055, de 31 de
maio de 2020 e art. 1º do Decreto Municipal, se abstenham de realizar
no interior dos estabelecimentos eventos corporativos, institucionais e
sociais de que tratam os §§4º e 5º-C do Decreto Estadual;

2. Em atenção ao Art. 7, §3º do Decreto Estadual nº. 49.055, de 31 de
maio de 2020, se abstenham de utilizar som nos estabelecimentos, a
partir do dia 15 de janeiro de 2021, pelo prazo de 30 (trinta) dias;

3. Em atenção ao Art. 2º do Decreto Municipal nº 003 de 18 de janeiro
de 2021, cumpram o horário de atendimento ao público em bares,
restaurantes, pizzarias, lanchonetes, sorveterias e afins até às 23h;

É importante  ADVERTIR que o atendimento da presente
recomendação será apurado nos autos do Procedimento Administrativo
pertinente  e  o  descumprimento  deste  ato  recomendatório  implicará
demonstração de dolo suficiente à caracterização do ato de improbidade
administrativa e/ou infração penal e ensejará a adoção, pelo Ministério
Público, das medidas judiciais cabíveis à espécie.

Ao  apoio  administrativo  da  Promotoria  de  Justiça  para  registro  no
Sistema Arquimedes e adoção das seguintes providências iniciais:

1. Encaminhe-se  cópia  da  presente  recomendação  ao  Conselho
Superior  do Ministério  Público e ao Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça de Saúde;

2. Encaminhamento  aos  destinatários  para  ciência,  providências  e
manifestação escrita conforme acima especificado;

https://legis.alepe.pe.gov.br/?de490552020
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de490552020
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de490552020
https://legis.alepe.pe.gov.br/?de490552020
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3. Aos meios de comunicação local a fim de que divulguem a presente
recomendação  e  aos  destinatários  para  conhecimento,
cumprimento e divulgação.

TRIUNFO/PE, 28 de Janeiro de 2021.

THIAGO BARBOSA BERNARDO
Promotor de Justiça
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