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COMARCA DE ALÉM PARAÍBA - MG 
 

 
Ofício Conjunto PJAP/DPAP nº 01/2020     
 
 
                                  

EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA, 
 
 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS e 

a DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS GERAIS, por intermédio, 

respectivamente, da Promotora de Justiça e da Defensora Pública que esta 

subscrevem, vêm, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, em especial, as consubstanciadas no artigo 129 da Constituição 

Federal, e nos incisos VIII, IX, XXII da Lei Complementar nº 34, de 

12/09/1994, bem como no art. 134 da Constituição Federal e nos arts. 1º 

e 3º-A, incisos I e III, da Lei Complementar nº 80, de 12/01/94, 

modificada pela Lei Complementar Federal nº 132, de 07/10/2009, e art. 

74, inciso IX, da Lei Complementar 65, de 16/01/2003, apresentar as 

considerações que se seguem para, ao final, expedir RECOMENDAÇÃO. 

CONSIDERANDO 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”, nos termos do art. 196, da Constituição Federal de 1988; 



                                                           
 

       MINISTÉRIO PÚBLICO DO    DEFENSORIA PÚBLICA 
      ESTADO DE MINAS GERAIS        DE MINAS GERAIS  
________________________________________________________________________ 
  

_________________________________________________________________________________________ 
ADRIANA CARVALHO P. E SILVA COSTA  MARTA XAVIER DE LIMA GOUVÊA 
                    Promotora de Justiça                                                                       Defensora Pública 
 

CONSIDERANDO 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”, consoante prescreve o art. 197, da 

Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO que “as ações e serviços públicos de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único”, o qual tem como diretrizes, dentre outras, “a 

descentralização, com direção única em cada esfera de governo”, “o 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais” e “a participação da comunidade”, 

conforme dispõem o art. 198, incisos I, II e III, da Constituição Federal de 

1988; 

CONSIDERANDO que “ao sistema único de saúde compete, além 

de outras atribuições, executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador”, conforme dispõe 

o art. 200, inciso II, da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO que compete à direção municipal do Sistema 

Único de Saúde, dentre outras funções, executar serviços de vigilância 

epidemiológica, conforme determina a alínea ‘a’ do inciso IV do art. 18, da 

Lei nº 8.080/90; 
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CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 13.317/1999, que institui o 

“Código de Saúde do Estado de Minas Gerais”; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 25, I, da Lei Estadual nº 

13.317/1999, entende-se por vigilância epidemiológica o conjunto de 

ações que proporcionam o conhecimento, a detecção e a prevenção de 

mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual 

ou coletiva; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 2.135/2013, do Ministério da 

Saúde, que estabelece as diretrizes para o processo de planejamento no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 15, do Decreto nº 

7.508, de 28 de junho de 2011, o planejamento da saúde é obrigatório 

para os entes públicos, ascendente e integrado, do nível local até o 

federal; 

CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional – ESPII, feita pela Organização Mundial de 

Saúde – OMS, em 30 de janeiro de 2020, devido ao alto grau de 

transmissibilidade do Novo Coronavírus (2019-nCOV); 

CONSIDERANDO a declaração de Estado de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional – ESPIN, dada pela Portaria MS no 188, 

de 3 de fevereiro de 2020, nos termos do Decreto no 7.616, de 17 de 

novembro de 2011, que definiu o Centro de Operações de Emergências 
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em Saúde Pública (COE-nCoV) como mecanismo nacional de gestão 

coordenada de respostas à emergência na esfera nacional, cujo controle 

recai sobre a Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS/MS; 

CONSIDERANDO a publicação do Plano de Contingência Nacional 

para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCOV), pelo MS, e do 

Plano Estadual de Contigência para Emergência em Saúde Pública – 

Infecção Humana pelo SARS-CoV-2, pela SES/MG, os quais definem 

estratégias de atuação para enfrentamento do Novo Coronavírus (2019-

nCOV); 

CONSIDERANDO a Lei Federal no 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do Novo 

Coronavírus (2019-nCOV), responsável pelo surto de 2019 e sua 

regulamentação através da Portaria MS/GM no 356, de 11 de março de 

2020; 

CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 356, de 11/03/2020, que 

“Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Novo Coronavírus (2019- nCOV)  (COVID-19)” 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual no 113, de 12 de março de 

2020 que declara situação de emergência em saúde pública no Estado de 

Minas Gerais em razão de surto de doença respiratória – Novo 

Coronavírus (2019-nCOV); 
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CONSIDERANDO que a responsabilidade solidária das Esferas 

Federativas na consecução do dever cometido ao Estado, da qual a 

participação comum no financiamento constitui um dos corolários, sendo 

necessário ressaltar que aos Municípios de desta Comarca, ao adotarem o 

modelo de Gestão Plena pelo Sistema Municipal, assumiu, a teor do artigo 

6º, inciso VII, da Lei 8.080, de 19 de setembro, de 1990, o controle e a 

fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde; 

CONSIDERANDO que o Sistema de Saúde constitucionalmente 

delineado deve se organizar de acordo com a Diretriz da Descentralização, 

conforme artigo 198, inciso I, e, baseando-se em tal princípio, a Lei nº 

8.080, de 19 de Setembro, de 1990, ao estatuir a descentralização como 

um dos Princípios e Diretrizes do Sistema, especifica a ênfase na 

Municipalização; 

CONSIDERANDO que as MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS têm 

como finalidade reduzir o contato social e, consequentemente, reduzir a 

transmissão da doença, visando manter a capacidade de atendimento dos 

serviços de saúde aos pacientes que necessitam; 

CONSIDERANDO que cada gestor de Unidade Federada, 

Secretarias de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios deve 

adaptar essas MEDIDAS para sua realidade local; 

CONSIDERANDO as frequentes notícias de falta de leitos para 

internação de pacientes de urgência/emergência, independentemente de 

pandemias; 
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CONSIDERANDO que a pandemia de Novo Coronavírus (2019-

nCoV) vai agravar o quadro de falta de leitos para internação local e na 

Região Sanitária Ampliada; 

CONSIDERANDO a edição, pelo COMITÊ EXTRAORDINÁRIO COVID-

19, com base no art. 2º do Decreto nº 47.886, de 15 de março de 2020, 

na Lei Federal nº 13.979/20, no Decreto Federal nº 10.282/20, no 

Decreto Legislativo Federal nº 6/20, no Decreto NE nº 113/20, e no 

Decreto nº 47.891/20, da DELIBERAÇÃO nº 17, de 22 de março de 

2020; 

CONSIDERANDO que, em atenção ao postulado da máxima 

proteção do direito à saúde, a suplementação, pelo Município, das normas 

editadas pela União e pelo Estado quanto às suspensões de atividades, 

empreendimentos e serviços e quanto àqueles considerados essenciais 

durante o presente estado de calamidade pública somente pode se dar 

para ampliar a proteção à saúde pública, com prevalência da norma do 

ente que com maior amplitude proteja o aludido bem jurídico; 

CONSIDERANDO que se deve dar primazia às decisões políticas 

tomadas pelos agentes políticos legitimamente eleitos para tanto, seja no 

âmbito municipal, estadual ou federal, desde que constitucionalmente 

adequadas e com amparo legal, exigindo aquelas, hodiernamente, 

obediência, dentre outros, aos princípios da legalidade, eficiência e 

motivação (art. 37, caput, CR/88 e art. 2º, alínea “d”, Lei Federal nº 

4.717/65); 
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CONSIDERANDO que, não obstante os graves efeitos econômicos 

decorrentes da quarentena, os efeitos à saúde pública podem ser ainda 

mais nocivos, além de irreparáveis, como demonstram as recentes 

situações verificadas na Itália, Espanha e Equador, nesse, inclusive, com 

despejo e empilhamento de cadáveres nas ruas; 

CONSIDERANDO que não há notícias de consenso científico no 

tratamento para a cura do COVID-19, senão para os cuidados paliativos 

para se tentar evitar o agravamento do quadro dos infectados e o 

respectivo óbito; 

CONSIDERANDO os termos da Deliberação COVID-19 nº 17, do 

Comitê Extraordinário COVID-19; 

 CONSIDERANDO as medidas já adotadas por essa Administração, 

em especial aquelas contidas nos Decretos Municipais nºs 6476/2020, 

6477/2020 e 6490/2020: 

Estes órgãos do Ministério Público e da Defensoria Pública 

RECOMENDAM ao Senhor Prefeito Municipal de Além Paraíba, que, no 

âmbito de abrangência de suas atribuições: 

I - ABSTENHA-SE de editar atos normativos primários ou 

secundários que impliquem menor restrição à circulação ou 

potencial aglomeração de pessoas ou flexibilização do 

funcionamento dos estabelecimentos comerciais ou menor 

proteção à saúde pública, sem que sejam embasados em prévios 
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estudos técnicos e científicos – notadamente na área de saúde 

pública/epidemiologia, levando em consideração dados 

epidemiológicos, recursos materiais (quantidade suficiente de 

leitos, EPI’s, testes de infecção, respiradores etc.), bem como para 

atendimento à saúde do potencial número de infectados – que 

demonstrem que os respectivos efeitos do novo ato não malferirão 

à saúde dos cidadãos de Além Paraíba. 

II – REVOGUE o Decreto Municipal nº 6490/2020, que 

dispõe sobre a flexibilização do funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais, de modo a desautorizar o 

funcionamento de estabelecimentos comerciais e serviços não 

considerados “essenciais”, nos termos do Decreto Municipal nº 

6477/2020, por implicar em potencial aumento da circulação ou 

aglomeração de pessoas nas vias públicas do Município de Além 

Paraíba. 

III – DETERMINE aos estabelecimentos comerciais 

elencados no art. 1º, incisos I a XII, do Decreto Municipal nº 

6477/2020, o cumprimento dos critérios previstos no art. 1º, 

incisos I a VII, do Decreto Municipal nº 6490/2020, sob pena de 

incorrer na sanção prevista no art. 3º deste mesmo diploma legal, 

devendo tal determinação ser fixada em nova norma legal 

específica, caso venha a ser revogado o Decreto Municipal nº 

6490/2020, tal como recomendado no item anterior. 
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 Outrossim, requisitam à V. Exa.: 

 (1) no prazo de dez dias, que seja encaminhada à 2ª 

Promotoria de Justiça e à Defensoria Pública da Comarca de Além Paraíba 

o Plano de Contingência Municipal e Regional (para Municípios sede de 

Macrorregião ou Microrregião) com a definição de protocolos e fluxos 

locais para o tratamento e manejo clínico de pacientes com suspeita de 

contaminação pelo Novo Coronavírus (2019-nCOV) na atenção primária, 

secundária e terciária, na urgência/emergência e no transporte sanitário, 

com previsão de atendimento prioritário aos idosos, nos termos do que 

dispõe o art. 3º, do Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741/2003. 

 (2) que antes da publicação de qualquer ato normativo 

que implique menor restrição à circulação ou potencial 

aglomeração de pessoas ou flexibilização do funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais ou menor proteção à saúde pública, 

seja encaminhada à 2ª Promotoria de Justiça e à Defensoria 

Pública da Comarca de Além Paraíba cópia do estudo técnico ou 

científico referido na presente recomendação. 

 
 Na oportunidade, renovamos protestos de estima e consideração. 
 
 Além Paraíba, 16 de abril de 2020. 
 
 
 

 
ADRIANA C.P. e SILVA COSTA          MARTA XAVIER DE L. GOUVÊA 

      Promotora de Justiça    Defensora Pública 


