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CONSIDERANDO que o Ministerio da Saude, nos termos da Portaria n° 188/2020, 

CONSIDERANDO que a saude e direito de todos e <lever do Estado, nos termos do art. 
196 da Constituicao Federal; 
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CONSIDERANDO que a Organizacao Mundial da Saude, em 11 de marco de 2020, 
declarou situacao de pandemia de COVID-19, doenca causada pelo novo coronavirus 
(Sars-Cov-2), memento em que uma doenca se espalha por diversos continentes com 
transmissao sustentada entre humanos; 
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RECOMENDACAO N° 0019/2020/PmJFBT 

CONSIDERANDO ser funcao institucional do Ministerio Publico zelar pelo efetivo 
respeito dos Poderes Publicos e dos services de relevancia publica aos direitos 
assegurados na Constituicao, promovendo as medidas necessarias a sua garantia, nos 
exatos termos do art. 129, incise II, da Constituicao Federal; 

CONSIDERANDO que ao Ministerio Publico compete a defesa da ordem juridica, do 
regime dernocratico e dos interesses sociais e individuais indisponiveis (art. 127 da 
Constituicao Federal); 

, ' , 
O MINISTERIO PUBLICO DO EST ADO DO CEARA, por intermedio da Promotoria 
de Justica de Farias Brito, no uso das atribuicoes que lhe sao conferidas pelos artigos 127, 
caput, e 129, incises II e III, da Constituicao Federal de 1988, artigo 84, incise VIII, da 
Constiruicao Estadual de 1989 e artigo 6°, incise XX da Lei Complementar Federal n° 
75/93. 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n° 09.2020.00001357-0 

Destinatarios: Prefeito de Farias Brito e Secretaria Municipal de Saude de Farias 
Brito 

Objeto: Recomenda-se ao Municipio de Farias Brito que adote providencias 
, . amp la divulgacao sob re medidas de - Novo necessarras para preven9ao ao 

Coronavirus, e que siga integralmente e imediatamente as medidas constantes nos 
Decretos Estaduais n° 33.510, 33.519 e 33.544 e demais Decretos Estaduais, em 
ambito municipal, podendo, se for o caso e segundo a situacao epldemlologica do 
Municipio, estabelecer, no ambito local, medidas mais restritivas, especialmente 
sobre o uso de mascaras, e controle mais rigoroso das medidas sanitarias em 
estabelecimentos • • atividades • • • comerciais que exercam essenciars CUJO 
funcionamento foi autorizado pelos Decretos Estaduais, conforme acordao do 
Supremo Tribunal Federal na A9ao Direta de Inconstitucionalidade (ADI} 6341. 
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CONSIDERANDO que o Governo do Estado de Ce2..-i. por zneio do Deere: - __ 5 
de 16 de marco de 2020, decretou siruacao de emergencia em s.."?fde. devido eo ?::::::c::::::, 
do numero de casos suspeitos e a confinnacao de casos de contamiaacao pela CO\ 
no Estado do Ceara, dispondo sobre diversas medidas para enfrentamento e conreocs 
infeccao humana pelo novo coronavirus; 

editada com base no Decreto Federal n.? 7.616/2011. declarou siruacao de Emergencia em 
Sande Publica de Importancia Nacional (ESPI?\') em decorrencia 6 Iafeccao Humana 
pelo novo coronavirus (Sars-Cov-Z); 

CONSIDERANDO a Nota Tecnica Conjunta n° 01 2 .: � - _ o Conselho 
Nacional do Ministerio Publico e o Ministerio Piiblico re� .. ---=,, C-:? -�do dos 
membros do Ministerio Publico brasileiro. em face lb ce.:-_ --= � .....:.._·!'t��.:-i.:; de 
Saude Publica de Importancia Nacional para o comzz CCf""IJ... - - ='.-e se 
evidencia "a necessidade de atuaciio conjunta: inu .. e ruo 
preventiva, extrajudicial e resolutiva. em face dos nscos crescen 
se no territorio nacional"; 

CONSIDERANDO a obrigatoriedade do cumprimento dos Decretos Estaduais e o __ 
consta da decisao do Supremo Tribunal Federal na Ac;ao Direta de Inconstitucionalic ;� 
(.A.DI) 6341.; 

CONSIDERANDO que e imprescindivel o acompanhamento, pelo Ministerio Publico, 
das providencias que estao sendo adotadas pelo municipio de Farias Brito para o 
enfrentamento desta pandemia; 
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CONSIDERANDO, por fim, que compete ao Ministerio Publico expedir recomendacoes 
visando a protecao de interesses difusos e coletivos, bem como o respeiro aos interesses, 
direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoavel para a adocao <las 
providencias cabiveis (LC N.0 73/95, art. 6°, e Lei N.0 8.625/93, art. 80); 

• 

CONSIDERANDO que as recomendacces podem ser expedidas no ambito de inquerito 
civil, procedimento preparat6rio ou procedimento administrativo (artigo 36, Resolucao 
03/2016, OEPJ- MPCE); 

RESOLVE RECOMENDAR ao Municipio de Farias Brito, nas pessoas do Prefeito e 
da Secretaria Municipal de Sande, o seguinte: 

I) Dar ampla divulgacao nos meios de comunicacao, notadamente nos sites oficiais do 
ente, radio, reparticoes publicas ( em especial nos estabelecimentos de saude ), midias 
sociais e demais meios de comunicacao, inclusive com o uso de carros de som, sobre as 

� - - - - - - 



II · feiras e exposicoes; 

:;-.=-:._� ::: serem adotadas para prevencao ao Novo Corona virus (2019-nCo V) em 
�cia com o que for decidido pela autoridade sanitaria estadual e nacional e 
espeeialmenre a necessidade de imediato cumprimento do que foi previsto nos decretos 
estaduais, notadamente o que consta no Decreto Estadua1 n° 33.519, de 19 de marco de 
2020, e Decreto Estadual n° 33.544 (que prorroga, em ambito estadual, as medidas 
ecessarias ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 - ate o dia 05 de maio de 2020) e demais Decretos Estaduais; 

2) Adotar integralmente as providencias previstas nos Decreto Estadual n° 33.510. 
33.519 e de1nais Decretos Estaduais, especialmente a suspensao, em todo Municipio, 
enquanto os Decretos Estaduais tiverem vigencia, do funcionamento de: 

I - bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congeneres; 

· templos, igrejas e demais instiruicoes religiosas; 

µII - museus, cinemas e outros equipamentos culturais, publico e privado; 
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rv - academias, clubes, centros de ginastica e estabelecimentos sirnilares; 

V - lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comercio ou prestem services de natureza 
jPrivada; 

- "shopping center", galeria/centro comercial e estabelecimentos congeneres, salvo 
quanto a supermercados, farmacias e Iocais que prestem services de saude no interior 
dos referidos dos estabelecimentos; 
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III - industrias, excetuadas as dos ramos farmaceutico, alimenticio, de bebidas, 
produtos hospitalares ou laboratoriais, obras publicas, alto forno, gas, energia, agua, 

ineral, produtos de limpeza e higiene pessoal, bem corno respectivos fornecedores e 
distribuidores; 

3) Adotar todas as providencias para adequar as normas estaduais e nacionais coin 
edicao de decreto no Municipio para estabelecer outras medidas mais restritivas, 
;podendo, se for o caso e segundo a situacao epidemiologico do Municipio, estabelecer 
no ambito local medidas mais restritivas, especialmente sobre o uso de mascaras e 
controle mais rigoroso <las medidas sanitarias por estabe1ecimentos cujo funcionamento 
;:foi autorizado pelos Decretos Estaduais, conforme acordao do Supremo Tribunal Federal 
na A�ao Direta de Inconstitucionalidade (ADD 6341. 
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IV - atividades para capacitacao e treinamento de pessoal no ambito do service publico 
que envolvam aglomeracao de mais de 100 (cem) pessoas: 

I - eventos, de qualquer natureza, que exijam previo .conhecimenro do Poder Publico. 
coin pub I ico superior a l 00 ( cem) pessoas; 

II - atividades coletivas em equipamentos publicos que possibilitem a aglomeracao de 
pessoas, tais como shows, cinema e teatro, bibliotecas e centros culturais; 

4) Adotar todas as providencias necessarias para garantir o efetivo cumprimento dos 
Decretos Estaduais n° 33.510, de 16 de marco de 2020 e do Decreto Estadual 11° 33.519, 
de 19 de marco de 2020,e e 33.544 e demais Decretos Estaduais. inclusive em relacao ao 
isolamento e a quarentena e garantir apenas o funcionamenro das atividades empresarias 
essenciais definidas nos Decretos Estaduais, devendo os Decretos Estaduais serem 
aplicados integralmente no Municipio; 

III - atividades educacionais presenciais em todas as escolas, universidades e faculdades. 
das redes de ensino publica, obrigatoriamente a partir de 19 de marco, podendo essa 
suspensao iniciar-se a partir de 17 de marco; 

5) Determinar tarnbem o cumprimento de rodas as medidas previstas no Decreto 
Estadual 11° 33.510, de 16 de marco de 2020. no municlpio. especialmente em relaeao a 
realizacao de eventos, atividades escolares presenciais. funcionamenro dos ser-icos 
publicos, bem coma privados, suspendendo, enquanto estiverem vigentes os Decretos 
Estaduais: 
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V - eventos particulares com mais de 100 (cem) pessoas, inclusive eventos religiosos, 
festas e demais eventos que ossam oerar aglomerac;ii.o com mais de 100 (cem) essoas; 

Requisita-se, outrossim, que informem ao Ministerio Publico, em ate 5 dias, se acolbem 
ou nao a recomendacao aqui realizada, bem como para que cumpram e facarn cumprir 
seus termos, e para que lhe deem ampla e irrestrita divulgacao. 

Em caso de nao acatamento, o Ministerio Publico adotara as providencias administrativas 
e judiciais cabiveis a especie. 

Farias Brito-CE, 27 de abril de 2020. 

Cleyton Bantim da Cruz 
Promotor de Justica - respondendo 
Assinado coin Certificado Digital 
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