PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OURÉM

RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 004/2020-MP/PJO
RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA NO PERÍODO DE SOBREAVISO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, 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; e, no art. 25, inciso IV, da Lei nº
8.625/93; no art. 8º da Lei nº 7347/85;

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio
público e social, da moralidade e eficiência administrativas e de outros interesses difusos e
coletivos, na forma dos artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição Federal e artigo 25, IV, “a”,
da Lei n.º 8.625/93;
CONSIDERANDO, ainda, que ao Ministério Público incumbe prevenir condutas
que violem os princípios constitucionais e defender a correta aplicação das leis;
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 129, inciso II, da Constituição Federal,
ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as
medidas necessárias à sua garantia;
CONSIDERANDO que o art. 37, “caput”, da Constituição Federal estabelece que
“a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência”;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público expedir recomendações,
visando a melhoria dos serviços 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 (LC 75/93, art. 6º, XX);
CONSIDERANDO que o §2º, do art. 53 da Resolução nº 007/2019-CPJ, de 6 de
junho de 2019, do Ministério Público do Estado do Pará, determina que em casos que reclamam
urgência, o Ministério Público poderá, de ofício, expedir recomendação, procedendo,
posteriormente à instrução do respectivo procedimento;
CONSIDERANDO que serviços essenciais são definidos como aqueles
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados
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aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da
população, tais como:
I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;
III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de
presos;
IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil;
V- transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o transporte de
passageiros
VI - telecomunicações e internet; VII - serviço de call center;
VIII - captação, tratamento e distribuição de água;
IX - captação e tratamento de esgoto e lixo;
X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de
suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de
transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de gás natural;
(Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020)
XI - iluminação pública;
XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio
do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; ]
XIII - serviços funerários;
XIV - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de materiais nucleares;
XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais;
XVII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;
XVIII - vigilância agropecuária internacional;
XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre; por táxi ou aplicativo;
XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020)
XXI - serviços postais;
XXII - transporte e entrega de cargas em geral;
XXIII - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data
center) para suporte de outras atividades previstas neste Decreto;
XXIV - fiscalização tributária e aduaneira;
XXV - transporte de numerário;
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XXV - produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura
tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro; (Redação
dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020)
XXVI - fiscalização ambiental;
XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, gás
liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de
2020)
XXVIII - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança;
XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva,
notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações;
XXX - mercado de capitais e seguros;
XXXI - cuidados com animais em cativeiro;
XXXII - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em andamento e
às urgentes;
XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no
art. 194 da Constituição; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020)
XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico,
mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes
multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei,
em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência;
(Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020);
XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis
ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº
10.292, de 2020);
XXXVI - fiscalização do trabalho; (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020)
XXXVII - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a
pandemia de que trata este Decreto; (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020)
XXXVIII - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas
exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas à prestação regular e tempestiva dos serviços
públicos; (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020)
XXXIX - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do Ministério
da Saúde; e (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020)
XL - Unidades lotéricas. (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020)
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§ 1º Também são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização
dos insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços
públicos e das atividades essenciais.
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, do
Congresso Nacional, que reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia
causada pelo vírus Covid-19;
CONSIDERANDO as medidas emergenciais e temporárias de prevenção ao
contágio do vírus Covid-19, determinadas no âmbito da União, Estados, Municípios e Distrito
Federal, nos termos da Lei nº 13.979/20;
CONSIDERANDO que eventuais medidas restritivas adotadas devem resguardar
o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, nos termos do art. 3.º,
§§ 8º e 9º, da Lei n.º 13.979/2020;
CONSIDERANDO que os serviços públicos e as atividades essenciais foram
expressamente listados no art. 3.º do Decreto n.º 10.282/2020, como sendo aqueles indispensáveis
ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se
não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população;
CONSIDERANDO a regra contida no art. 3.º, § 2.º, do Decreto 10.282/2020, que
classifica como essenciais as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos
necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e
das atividades essenciais; e
CONSIDERANDO os inúmeros relatos a nível nacional e Estadual (Pará), e em
cidades vizinhas ao município de Ourém/PA, dificuldades enfrentadas em alguns elos da cadeia:

RESOLVE

RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL

1) Destinatários: Município de Ourém– Prefeitura Municipal de Ourém/PA, na
pessoa do Excelentíssimo Prefeito Municipal, o nacional VALDEMIRO FERNANDES
COELHO JUNIOR, bem como as pessoas físicas ou jurídicas no que couber, para em prazo
imediato:
2) Objeto: A presente RECOMENDAÇÃO tem natureza preventiva e corretiva,
na medida em que seu escopo é garantir que os serviços, as atividades e os produtos considerados
essenciais, conforme Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para o pleno
funcionamento das cadeias produtivas de alimentos e bebidas, para assegurar o abastecimento e
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a segurança alimentar das pessoas residentes e domiciliadas no município de Ourém/PA, enquanto
perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.

Ao executivo Municipal e suas Secretarias Municipais:

I - São considerados essenciais os serviços, produtos e atividades listados abaixo, e, portanto,
deve ser resguardado pelo Município de Ourém/PA meios para manutenção da circulação da
cadeia produtiva de alimentos, bebidas e insumos agropecuários, dentre outros:
a) transporte coletivo ou individual de funcionários destinados às atividades acima
destacadas, sendo realizado por empresas de transporte público ou privado;
b) transporte e entrega de cargas em geral;
c) produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados;
d) produção e distribuição de alimentos, bebidas e insumos agropecuários com especial
atenção ao transporte e comercialização de produtos perecíveis;
e) vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
f) prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais;
g) inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;
h) vigilância agropecuária internacional;
i)

estabelecimentos de beneficiamento e processamento de produtos agropecuários;

j)

estabelecimentos para produção de insumos agropecuários, sendo eles fertilizantes,
defensivos, sementes e mudas, suplementação e saúde animal, rações e suas matérias
primas;

k) estabelecimentos para fabricação e comercialização de máquinas, implementos agrícolas
e peças de reposições;
l)

estabelecimentos de armazenagem e distribuição;

m) comercialização de insumos agropecuários, medicamentos de uso veterinário, vacinas,
material genético, suplementos, defensivos agrícolas, fertilizantes, sementes e mudas e
produtos agropecuários;
n) oficinas mecânicas e borracharias, em especial para o suporte de transporte de carga de
serviços essenciais nas estradas e rodovias;
o) materiais de construção;
p) embalagens;
q) portos, entrepostos, ferrovias e rodovias, municipais, estaduais e federais para
escoamento e distribuição de alimentos, bebidas e insumos agropecuários;
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r) postos de gasolina, restaurantes, lojas de conveniência, locais para pouso e higiene, com
infraestrutura mínima para caminhoneiros e para o tráfego de caminhões ao longo de
estradas e rodovias de todo o país.

II - Todas as atividades devem considerar rigorosamente as diretrizes de segurança mínima
estabelecidas para conter o avanço do COVID-19 apresentadas pelo Ministério da Saúde, bem
como as prescrições previstas no Regulamento Sanitário Internacional Anexo ao Decreto nº
10.212, de 30 de janeiro de 2020, definidos na 58ª Assembleia Mundial de Saúde.

3) 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 8625, de 12 de fevereiro de 2003,
encaminhando documentação, no prazo de 03 (três) dias do recebimento desta, via e-mail
institucional do Ministério Público Estadual, com atuação no município de Ourém/PA,
(mpourem@mppa.mp.br), que comprove as providências adotadas, bem como relatório
detalhado, no prazo de 05 (cinco) dias.

4) 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 por atos de improbidade em face dos agentes públicos omissos.

Ourém/PA, 07 de abril de 2020.

Promotora de Justiça Titular da Comarca de Bonito/PA
Respondendo (cumulativamente) pela Promotoria de Justiça de Ourém/PA
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