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Recomendação Administrativa nº: 003/2020/DPMG/SL 

 
São Lourenço, 30 de março de 2020. 
 

A Sua Excelência a Senhora 1ª Prefeita do Município de São Lourenço 
CÉLIA SHIQUEMATSU CAVALCANTI FREITAS LIMA 

 
A Sua Excelência a Senhora Secretária de Educação do Município de São Lourenço 
LEILA PALMA 
 
A Sua Excelência a Senhora Secretária de Desenvolvimento Social do Município de 
São Lourenço 
ROSANA TRINDADE 
 
 Prezadas Senhoras, 

Com os cordiais cumprimentos, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, sendo 

expressão e instrumento do regime democrático, na dicção do art. 134 da 

Constituição da República, por meio do seu órgão de execução infra assinado, com 

base no art. 128, inciso X, da Lei Complementar Federal nº 80/94, vem INFORMAR E 

RECOMENDAR o que segue. 

CONSIDERANDO a declaração da OMS de estado de pandemia em relação ao 

Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que são objetivos da Defensoria Pública a primazia da 

dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais, bem como a 

prevalência e efetividade dos direitos humanos (art. 3º-A, I e III, da Lei 

Complementar nº 80/94); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais da Defensoria Pública 

promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do 

ordenamento jurídico e exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, 

difusos, coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do consumidor (art. 4º, 

III, VIII , da Lei Complementar nº 80/94); 
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CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 227, garante a 

crianças e adolescentes, com prioridade absoluta, o direito fundamental à vida, à 

saúde, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão; 

 

 CONSIDERANDO que a previsão supramencionada traz a chamada Doutrina 

da Proteção Integral, reforçada e delineada pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), segundo a qual toda criança e adolescente são sujeitos de 

direitos dos quais família, sociedade e Estado têm o dever de observar e efetivar 

com prioridade absoluta em razão da condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento; 

 

CONSIDERANDO que a prioridade absoluta compreende a criação de políticas 

públicas e destinação de recursos públicos1; 

 

CONSIDERANDO que o ECA em seu art. 3º dispõe que a criança e o 

adolescente gozam sem discriminação de todos os direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, além dos previstos naquele diploma legal. Ou seja, têm todos os 

direitos humanos das pessoas adultas e mais os relacionados à sua condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento, sendo sempre a interpretação do rol de 

direitos dos quais são detentores a mais ampla possível; 

 

CONSIDERANDO que quando esse público tiver seus direitos ameaçados ou 

violados, devem ser aplicadas medidas de proteção pautadas nos princípios da 

 
1 Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 
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condição de sujeitos de direitos, da proteção integral e prioritária, da 

responsabilidade primária e solidária do poder público, do interesse superior da 

criança e do adolescente, da privacidade, da intervenção precoce, da intervenção 

mínima, da proporcionalidade e da atualidade, da responsabilidade parental, da 

prevalência da família, da obrigatoriedade da informação e da oitiva obrigatória e da 

participação (arts. 98 e 100 do ECA); 

 

CONSIDERANDO que as medidas protetivas, conforme previsão do art. 101 do 

ECA, não têm rol taxativo. Pelo contrário, o espírito protetivo do ECA somente 

permite fazer interpretações extensivas das possibilidades de proteção; 

 

CONSIDERANDO que no último dia 11 de março, a Organização Mundial de 

Saúde classificou como pandemia a disseminação da contaminação pela COVID-19, 

doença causada pelo novo Coronavírus;  

 

CONSIDERANDO que foi declarado Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN), materializada na Portaria nº 188/2020 do Ministro de 

Estado da Saúde; 

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto Municipal n. 7.775/2020, que declarou a  

existência de situação anormal caracterizada como SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em 

Saúde Pública, ocasionada pela possibilidade eminente de aumento brusco, 

significativo e transitório da ocorrência de doenças infecciosas causadas pelo novo 

Coronavírus – (COVID-19), situação esta válida para todas as áreas e cidadãos do 

Município de São Lourenço;  

 
CONSIDERANDO que através do Decreto n. 7.782, prorrogou-se, por tempo 

indeterminado, a suspensão das aulas nas escolas municipais, constante no Art. 2º 

do Decreto nº. 7.775, de 18/03/2020; 
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CONSIDERANDO que o direito constitucional à educação engloba o dever do 

Estado de garantir atendimento ao educando, em todas as etapas da educação 

básica, por meio de programas suplementares de alimentação2; 

 

CONSIDERANDO que grande parte dos alunos que agora se encontram em 

casa, dependem da alimentação ofertada pela rede pública para se manterem 

saudáveis configurando-se, pois, numa ação de grande alcance social e importância 

central nas políticas públicas; 

 

CONSIDERANDO que as despesas referentes a alimentação escolar são 

custeadas pelo Governo Federal, através de repasses do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação e que neste mês de março/2020, somam a quantia de 

R$55.185,20 em prol do Município de São Lourenço; 

https://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.liberacoes_result_pc 

 

 
2
 Art. 208 da CF. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material 
didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 
 
Art. 4º da lei nº 9.394/96. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 
VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material 
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;   

 

https://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.liberacoes_result_pc
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CONSIDERANDO que muitas famílias contam com a refeição que seus filhos 

fazem na escola, não tendo como arcar com o aumento de despesa de alimentação 

do período em que os filhos permanecerão em casa; 

 

CONSIDERANDO que segundo o IBGE, a taxa de escolarização de 06 a 14 anos, 

corresponde a 98,3% em São Lourenço, fase esta de extrema necessidade de se 

haver uma nutrição contínua para o desenvolvimento, sendo imperioso destacar 

que a garantia alimentar irá permitir que se mantenham no necessário isolamento 

social; https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/sao-lourenco/panorama 

  

CONSIDERANDO que em razão da dificuldade financeira, os arrimos de família 

terão, inevitavelmente de quebrar o isolamento social buscando forma de trabalho 

e sobrevivência do grupo familiar, ocasionando, assim, risco de alastramento de 

contaminação própria e do grupo familiar; 

 

CONSIDERANDO que o perfil das unidades habitacionais locais não permitem  

manter pessoas em isolamento interno no que tange a cômodos próprios, de forma 

a não se salvaguardar a integridade de saúde dos grupos familiares; 

 

CONSIDERANDO que muitos pais/responsáveis exercem atividade laborativa 

autônoma sem formalidade e não têm dentro de seus núcleos de apoio pessoas 

fora do grupo de risco mencionado para deixar seus filhos e que por esta razão 

terão uma perda econômica significativa, gerando reflexos na subsistência da 

família e também da economia; 

 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim 

de evitar a disseminação da doença no Estado de Minas Gerais e, de modo 

específico, em São Lourenço; 

 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/sao-lourenco/panorama
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CONSIDERANDO que São Lourenço ostenta Hospital de referência, 

responsável por atender mais de 20 municípios, cuja estrutura em termos de setor 

de UTI já é ocupada na sua quase totalidade por pacientes com patologias diversas 

ao COVID-19 e dentro da rotatividade abre poucas vagas, presumindo, desde logo, 

um iminente e presumido risco de caos da saúde pública para enfrentamento da 

pandemia; 

 

CONSIDERANDO que tal medida no tocante a fornecimento de alimentação  já 

vem sendo adotada por diversos municípios; 

 

RECOMENDA: 

 

a) Que continue sendo distribuída alimentação a todos os alunos 

da rede pública municipal que tiveram as aulas suspensas, 

indiscriminadamente, independente de as famílias serem beneficiárias 

de programas de transferência de renda e estarem em determinados 

cadastros, da forma mais conveniente para a Administração Pública, 

ainda que para serem levadas para consumo fora das escolas e desde 

que não gere ônus para as famílias e evite aglomeramento e risco de 

contaminação do COVID-19; 

 

b) Que a concessão seja realizada mediante pedido do grupo 

familiar da criança/adolescente (estudante matriculado), visando 

alcançar quem realmente precisa; 

 
 
c) Seja levantada a quantidade de famílias a serem atendidas 

após divulgação e consequentes pedidos e, caso o recurso não seja 

possível atender a todas, que se faça uma verificação das famílias 

mais vulneráveis com filhos matriculados e que estas sejam a 

prioridade dessa recomendação; 
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d) Caso de opte pelo envio de cestas básicas, que se atente ao rol 

mínimo alimentar previsto no Decreto n. 399/1938, para a Região I, 

bem como se analise de forma casuística a necessidade de 

fornecimento de gás de cozinha, como única forma de se garantir a 

realização efetiva da alimentação; 

 
e) Que seja realizada uma cotação de preços e conteúdos das 

cestas fechadas que são comercializadas pelos pequenos mercados, 

incluindo a possibilidade de compra em grande escala o que 

possibilita um desconto; 

 

f) Que tais cestas básicas ou outra forma de alimentação sejam 

entregues sob a devida assepsia bacteriológica e que permita 

(alimentos) a duração de prazo mínimo de 30 (trinta) dias 

(considerando o repasse do Governo Federal já realizado), com 

destaque de se ater somente as crianças e adolescentes sob a 

responsabilidade da rede pública municipal (uso da verba oriunda do 

programa de alimentação), haja vista que a recepção de verba pública 

federal é específica para tal fim, que não pode ser aplicada noutra 

seara e para pessoa distinta, sob pena de desvio de finalidade; 

 
g) Que para crianças e adolescentes não matriculadas na rede 

pública municipal, que se viabilize tal suporte através da secretaria de 

desenvolvimento social e suas respectivas fontes de custeio própria e 

cadastro prévio; 

 

Por fim, aguardamos resposta, mediante envio para o e-mail 

roger.feichas@defensoria.mg.def.br, no prazo de 03 (três) dias.  

 

mailto:roger.feichas@defensoria.mg.def.br
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Sem mais, aproveito para renovar protestos de estima e 

consideração. 

Atenciosamente,  

          ROGER VIEIRA FEICHAS 

  DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL 

            MADEP N° 0611-D/MG  


