PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTARÉM
8.º CARGO – SAÚDE E EDUCAÇÃO

RECOMENDAÇÃO Nº 019/2020-MPPA/STM/8ªPJ
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio dos Promotores de Justiça
signatários, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, tendo por espeque as peças de
informações reunidas no Procedimento Administrativo nº 003037-031/2020 e com arrimo nos artigos
127 e 129, incisos II, VI e IX da Constituição Federal; art. 27, parágrafo único, IV, da Lei n° 8.625/93;
art. 55, parágrafo único, IV, da Lei Complementar nº 057/2006; na forma da Resolução nº 164/2017 do
CNMP, do art. 52 e seguintes da Resolução nº 007/2019-CPJ e:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127 da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988);

respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na
Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, na forma do art. 129, inciso
II, da Lei Maior;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 conferiu à saúde pública no Brasil o
status de direito fundamental, previsto no Título II- Dos Direitos e Garantias Fundamentais- Capitulo II Dos Direitos Sociais (art. 6º da CF);
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da CRFB/88, a saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantida 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;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional –
ESPIN, declarado em 03 de fevereiro de 2020, por meio da edição da Portaria MS nº 188, nos termos
do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, definiu o Centro de Operações de Emergências
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. Além disso, o MS divulgou o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo
coronavírus, documento essencial para a definição das estratégias de atuação;
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CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo
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CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial da Saúde, em 11/03/2020,
caracterizando o surto do novo coronavírus (COVID-19) como pandemia, prospectando-se o aumento
nos próximos dias do número de casos, inclusive com risco à vida, em diferentes países afetados;
CONSIDERANDO que o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo
novo coronavírus contém as estratégias de contingenciamento e mitigação da doença;
CONSIDERANDO que os dados da pandemia ainda são alarmantes, sobretudo diante
da inexistência de vacina disponível e de medicamento com eficácia de cura comprovada da Covid19;
CONSIDERANDO que a característica alarmante desta pandemia se associa a uma
grande quantidade de óbitos devido ao colapso dos sistemas de saúde, tendo em vista o número
considerável de pessoas que morrem por não terem acesso a leitos de maior complexidade – com

CONSIDERANDO que os Municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos
possuem uma população estimada de, respectivamente, 306.480, 17.839 e 16.184 habitantes.
CONSIDERANDO que a 9ª Regional de Saúde da SESPA compreende os Municípios de
Santarém, Alenquer, Almeirim, Aveiro, Belterra, Curuá, Faro, Itaituba, Juruti, Jacareacanga, Mojuí dos
Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Placas, Rurópolis, Terra Santa e
Trairão, compreendendo uma população superior a 1.000.000 (um milhão) de habitantes;
CONSIDERANDO que há, nos Hospitais de Santarém, Oeste do Pará, pacientes oriundos
de Municípios vizinhos, advindos de Tratamento Fora do Município (TFD), mas também por meio de
atendimento pela pactuação, que autoriza o recebimento de pacientes por meio do sistema
vulgarmente chamado “sistema porta aberta”, ante a desestruturação do sistema de saúde dos
municípios do entorno que, apesar de a maioria se declarar gestão plena, para fins de aumento da
contrapartida de custeio, não possui estrutura e orçamento para garantia de saúde como estabelecido;
CONSIDERANDO o fechamento do Hospital de Campanha instalado em Santarém em
outubro/2020, reduzindo o quantitativo de 120 (cento e vinte) leitos, de estabilização e clínicos,
resultando no cenário de deficit de leitos deste Município, enquanto pólo de atendimento de pacientes
dos diversos municípios da região, colapsado para atender a grande demanda que se aporta no
Hospital Regional do Baixo Amazonas, na UPA e Hospital Municipal de Santarém, sendo
imprescindível o encaminhamento de paciente para a unidade hospitalar do Hospital Regional do
Tapajós;
CONSIDERANDO, ademais, que o Hospital Regional do Baixo Amazonas atende
pacientes oriundos de hospitais particulares de Santarém, eis que, atualmente, é referência para
atender os casos graves de Covid-19, conforme bem assinalado no Oficio DG.GAB nº 934/2020, de
05/10/2020:
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respiradores, por exemplo;
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CONSIDERANDO, nesse sentido, que o aumento de casos de coronavírus na região
não só compromete o sistema de saúde e os pacientes que dele são acometidos, mas todo e
qualquer paciente que necessita de leitos para realização de cirurgias eletivas e de urgência em
razão de outras doenças, conforme análise técnica da necessidade de leitos clínicos e de
estabilização no serviço de saúde do município de Santarém, exarada pela Diretora Técnica e pelo

CONSIDERANDO, como cediço, o reduzido número de leitos hospitalares, atualmente,
que visem a atender a demanda do Município, não sendo o quantitativo atual suficiente para atender
toda a região, encontrando-se sempre próximo do limite da capacidade para os leitos de UTI;
CONSIDERANDO o Decreto nº 800, de 31 de maio de 2020, do Estado do Pará, e dispõe
sobre aplicação de medidas de distanciamento controlado e protocolos específicos para reabertura
gradual e funcionamento de segmentos de atividades econômicas e sociais.
CONSIDERANDO que, de acordo com o Decreto nº 800, de 31 de maio de 2020, a Região
do Baixo Amazonas continua no bandeiramento laranja;
CONSIDERANDO que o Estado do Pará registra, oficialmente, conforme informações da
Secretaria de Saúde obtidas em 24/11/2020, 268.524 casos confirmados, com 6.884 óbitos por COVID-
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Coordenador Regional da VS Imunizações do 9º CRS/SESPA:
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CONSIDERANDO, por sua vez, que, em Santarém, até a data de hoje, 27/11/2020, foram
divulgados 11.647 casos confirmados e 440 óbitos em virtude da COVID-19, estando 40 pacientes em
isolamento domiciliar e 27 internados em decorrência da covid-19 em Santarém, segundo notícia
divulgada no site https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/11/27/santarem-registra-40pacientes-em-isolamento-domiciliar-e-27-internados-pela-covid-19-confira-boletim.ghtml ;
CONSIDERANDO, também, matéria que foi ao ar no dia 24/11/2020, alertando para o
aumento

de

casos

de

Coronavírus

na

Região,

conforme

vídeo

disponível

em

https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/edicao/2020/11/24/videos-jornal-tapajos-1-edicao-de-tercafeira-24-de-novembro.ghtml;
CONSIDERANDO a gravidade e notoriedade do coronavírus, que está se alastrando.
Inclusive, conforme notícia veiculada em mídia, no endereço https://www.bbc.com/portuguese/brasil54926384, há risco de segunda onda e insuficiência de leitos para atendimento dos pacientes;
CONSIDERANDO que na Capital do Estado do Pará a taxa de ocupação de leitos do
Hospital de Campanha de Belém chegou a 75%, conforme notícia veiculada no dia 09 de novembro,
em mídia, no site https://www.oliberal.com/belem/taxa-de-ocupacao-de-leitos-de-uti-no-hangar-chega-a75-1.324696, cujo índice pode ser acessado em tempo real1;
CONSIDERANDO que, no mês de novembro, a taxa de ocupação de UTI da Região do
Baixo Amazonas chegou a 95%, e na data de hoje, 27/11/2020, está em 90%, conforme dados
1

https://www.covid-19.pa.gov.br/public/dashboard/2e4b12cd-4e12-4aa2-9d7d-1e3cae29a65f?regi_o_de_sa_de=Metropolitana

%20I&regi_o_de_sa_de=Metropolitana%20II&regi_o_de_sa_de=Metropolitana%20III#theme=night .
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19 (https://www.covid-19.pa.gov.br/#/):
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disponibilizados no site oficial https://www.covid-19.pa.gov.br/public/dashboard/2e4b12cd-4e12-4aa29d7d-1e3cae29a65f?regi_o_de_sa_de=Baixo%20Amazonas#theme=night, demonstrando o cenário de
incerteza da Covid-19, e que, se não forem adotadas medidas urgentes, inevitavelmente muitas vidas

CONSIDERANDO a existência na Região do Baixo Amazonas de apenas um hospital de
referência em covid-19, de modo que, com o advento de novo surto de casos de Coronavirus, ocorrerá
o sobrecarregamento do sistema para atender o complexo de casos que se aportam no sistema de
saúde
CONSIDERANDO que as repercussões de uma situação de emergência, como a
referenciada, por outro lado, não se influenciam tão somente pelo quantitativo de leitos médicos e de
profissionais de saúde ativos, mas pelo monitoramento e divulgação de dados epidemiológicos
corretamente atualizados, eis que estes contribuem na identificação da eficácia e do impacto de
medidas de prevenção e controle da pandemia, o que está diretamente relacionado às ações das
Vigilâncias Sanitárias e Epidemiológicas;
CONSIDERANDO, nesse sentido, a Portaria Nº 1.792 de 17 de julho de 2020, que torna
obrigatória a notificação ao Ministério da Saúde de todos os resultados de testes diagnóstico para
detecção da Covid-19. A obrigatoriedade vale para todos os laboratórios da rede pública, rede privada,
universitários e quaisquer outros, em todo território nacional. A notificação deverá ser realizada no
prazo de até 24 horas a partir do resultado do teste, mediante registro e transmissão de informações na
Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).;
CONSIDERANDO que a publicidade desses dados não se faz necessária tão somente ao
real dimensionamento da problemática – e, consequentemente, da estruturação de políticas de ação
visando o combate à pandemia -, como também implica na observância da sociedade às medidas
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se perderão em razão do colapso na rede de saúde;
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sanitárias, de isolamento e ao distanciamento social, eis que, como se sabe, a opinião pública se
norteia pela gravidade da situação;
CONSIDERANDO o art. 6º da Lei do SUS (Lei nº 8.080/90), que, em seu §1º, define
Vigilância Sanitária como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde
e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens
e da prestação de serviços de interesse da saúde e, em seu §2º, entende como Vigilância
Epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 1.172, DE 15 DE JUNHO DE 2004, do Ministério da
Saúde, que regulamenta a NOB SUS 01/96 no que se refere às competências da União, Estados,
Municípios e Distrito Federal, na área de Vigilância em Saúde, define a sistemática de financiamento e

CONSIDERANDO o seu art. 3º que dispõe:
“Dos Municípios
Art. 3º Compete aos municípios a gestão do componente municipal do Sistema
Nacional de Vigilância em Saúde, compreendendo as seguintes atividades;
I - notificação de doenças de notificação compulsória, surtos e agravos inusitados,
conforme normatização federal e estadual;
II - investigação epidemiológica de casos notificados, surtos e óbitos por doenças
específicas;
III - busca ativa de casos de notificação compulsória nas unidades de saúde, inclusive
laboratórios, domicílios, creches e instituições de ensino, entre outros, existentes em
seu território;
IV - busca ativa de Declarações de Óbito e de Nascidos Vivos nas unidades de
saúde, cartórios e cemitérios existentes em seu território;
V - provimento da realização de exames laboratoriais voltados ao diagnóstico das
doenças de notificação compulsória, em articulação com a Secretaria Estadual de
Saúde;
VI - provimento da realização de exames laboratoriais para controle de doenças,
como os de malária, esquistossomose, triatomíneos, entre outros a serem definidos
pela PPI-VS;
VII - acompanhamento e avaliação dos procedimentos laboratoriais realizados pelas
unidades públicas e privadas componentes da rede municipal de laboratórios que
realizam exames relacionados à saúde pública;
VIII - monitoramento da qualidade da água para consumo humano, incluindo ações de
coleta e provimento dos exames físico, químico e bacteriológico de amostras, em
conformidade com a normatização federal;
IX - captura de vetores e reservatórios, identificação e levantamento do índice de
infestação;
X - registro, captura, apreensão e eliminação de animais que representem risco à
saúde do homem;
XI - ações de controle químico e biológico de vetores e de eliminação de criadouros;
XII - coordenação e execução das ações de vacinação integrantes do Programa
Nacional de Imunizações, incluindo a vacinação de rotina com as vacinas obrigatórias,
as estratégias especiais como campanhas e vacinações de bloqueio e a notificação e
investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação;
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dá outras providências;

XIII - vigilância epidemiológica e monitoramento da mortalidade infantil e materna;
XIV - execução das ações básicas de vigilância sanitária;
XV - gestão e/ou gerência dos sistemas de informação epidemiológica, no âmbito
municipal, incluindo:
a) coleta e consolidação dos dados provenientes de unidades notificantes do SINAN,
do SIM, do SINASC, do SI-PNI e de outros sistemas que venham a ser introduzidos;
b) envio dos dados ao nível estadual, regularmente, dentro dos prazos estabelecidos
pelas normas de cada sistema;
c) análise dos dados; e
d) retroalimentação dos dados.
XVI - divulgação de informações e análises epidemiológicas;
XVII - participação no financiamento das ações de Vigilância em Saúde, conforme
disposições contidas nos artigos 14 a 19 desta Portaria;
XVIII - participação, em conjunto com os demais gestores municipais e Secretaria
Estadual de Saúde, na Comissão Intergestores Bipartite - CIB, na definição da
Programação Pactuada Integrada da área de Vigilância em Saúde – PPI-VS, em
conformidade com os parâmetros definidos pela Secretaria de Vigilância em Saúde –
SVS;
XIX - gestão dos estoques municipais de insumos estratégicos, inclusive com
abastecimento dos executores das ações;
XX - coordenação e execução das atividades de informação, educação e
comunicação de abrangência municipal;
XXI - aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI referentes aos
uniformes, demais vestimentas e equipamentos necessários para a aplicação de
inseticidas e biolarvicidas, além daqueles indicados para outras atividades da rotina de
controle de vetores, definidas no Manual de Procedimentos de Segurança, publicado
pelo Ministério da Saúde; e
XXII - capacitação de recursos humanos.
Parágrafo único. As competências estabelecidas neste artigo poderão ser executadas
em caráter suplementar pelos Estados ou por consórcio de municípios, nas condições
pactuadas na CIB.

CONSIDERANDO, portanto, que cabe à Vigilância em Saúde, no âmbito municipal, a
investigação epidemiológica de casos notificados, surtos e óbitos por doenças específicas, bem como a
busca ativa de casos de notificação compulsória nas unidades de saúde, inclusive laboratórios,
domicílios, creches e instituições de ensino, entre outros, existentes em seu território;
CONSIDERANDO que é papel da Vigilância Epidemiológica a orientação técnica
permanente para os profissionais da área da saúde, visando a execução de ações de controle de
doenças e agravos2;
CONSIDERANDO que tais ações, por sua vez, concretizam-se a partir de informações
atualizadas sobre a ocorrência dessas patologias, bem como dos fatores condicionantes destas na
região;
CONSIDERANDO que a atuação de uma Vigilância Epidemiológica eficiente e estruturada
não se restringe a um instrumento no combate à atual pandemia, mas é medida preventiva ao controle
e monitoramento de outras doenças, bem como de epidemias que poderão vir a ocorrer;
2

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/guia_vig_epi_vol_l.pdf
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CONSIDERANDO a instauração do Procedimento Administrativo SIMP nº 003037031/2020, a fim de acompanhar e fiscalizar o plano de contingência estadual para infecção humana
pelo novo Coronavirus (2019-NCOV) no Pará, nos Municípios de Santarém, Mojui dos Campos e
Belterra;
CONSIDERANDO que no curso da instrução procedimental, denotaram-se falhas
estruturais visualizadas em estudos técnicos quanto ao monitoramento relacionado dos casos de
Covid-19 nos Municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos, em relação às Vigilâncias
Epidemiológicas das Municipalidades e do Estado;
CONSIDERANDO, assim, que no interesse do procedimento supramencionado, foram
realizadas diversas reuniões com Órgãos e autoridades públicas a fim de tratar da questão,
notadamente em relação às medidas para prevenção, fiscalização e monitoramento dos casos de

CONSIDERANDO que em reunião, datada de 27/10/2020, cuja pauta tratou das “falhas
estruturais e imprecisão no sistema de monitoramento e de análises epidemiológicas verificadas no
enfrentamento da COVID-19 em Santarém, Belterra e Mojui dos Campos e Região do Baixo
Amazonas”, o Laboratório de Biologia Molecular do Baixo Amazonas (LABIMOL), da Universidade
Federal do Oeste do Pará, informou que a Vigilância Epidemiológica e a SEMSA-Santarém não
contabilizaram casos positivos atestados pelo Laboratório, mês de outubro, dados estes que
foram remetidos ao Município;
CONSIDERANDO que o Coordenador do LABIMOL afirmou, na mesma reunião, que “os
dados divulgados pela Prefeitura sempre foram abaixo dos encontrados no Laboratório”;
CONSIDERANDO que naquela oportunidade, deliberou-se sobre a necessidade de coleta
de resultado de testagens realizadas nas farmácias, a fim de considerar no quadro epidemiológico do
Município, o que não vem ocorrendo, conforme consta em ata, em trecho de fala do Coordenador
Regional de Vigilância Epidemiológica 9º CRS, in verbis:

“(...) Que existem farmácias na região ofertando diagnósticos. Que teve uma
farmácia realizando diagnósticos, e que a mesma demorou a repassar para
a vigilância sanitária. E que quando passou, teve-se cerca de 200
(duzentos) casos novos, mas que são casos antigos, não tendo sido
encaminhados de forma mediata para a vigilância da 9º CRS. Que a
recomendação para vigilância do município é para conversar com a
farmácia, para a mesma encaminhar mais rapidamente as informações. Que
foi pedido para não notificar no boletim, por esses casos antigos já terem sido
informados no sistema do e-sus previamente, que a farmácia demorou para
repassar para a vigilância”. (grifos nossos)
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COVID-19 na região;
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“(...) Que é necessário realizar conversa com as farmácias e drogarias
responsáveis visando agilizar o repasse dos dados”.

CONSIDERANDO os dados disponibilizados pelo 9º CRS sobre os leitos e as medidas a
fim de conter uma possível segunda onda no Município de Santarém, aferidos em reunião realizada
com a Central de Regulação do Governo, os quais dão conta de que 90% leitos estão ocupados,
ocorrendo baixa disponibilidade de leitos de UTI na região;
CONSIDERANDO que, na mesma oportunidade, foi informado pelo representante do 9º
Centro Regional, que, atualmente, a região do Baixo Amazonas possui capacidade estimada de 263
(duzentos e sessenta e três) leitos clínicos;
CONSIDERANDO o teor de manifestação encaminhada pelo Instituto de Saúde Coletiva
(ISCO),

da

Universidade

Federal

do

Oeste

do

Pará,

em

resposta

ao

Ofício

nº

Mojui dos Campos apresenta quadros de baixa testagem e, em contrapartida, grande quantidade de
casos monitorados”, sendo este um cenário que impossibilita a compreensão do atual quadro de casos
ativos;
CONSIDERANDO que na presente Nota Técnica, o ISCO afirma que “deve-se priorizar o
uso do teste molecular RT-PCR”, conforme orientações da OMS, o qual possibilita a investigação dos
casos contaminados em sua fase ativa de infecção, em detrimento do teste imunocromatográfico (teste
rápido), que não é indicado nessa fase de mitigação da epidemia;
CONSIDERANDO que o Instituto de Saúde Coletiva alertou que “diante do cenário de
baixa testagem, flexibilização das atividades de aglomeração social e consistente quantidade de
pessoas monitoradas torna-se inviável afirmar o cenário epidemiológico da região, se em queda
ou nova ascensão”, o que decorre também da discrepância e desatualização dos sistemas de
vigilância e monitoramento dos casos da COVID-19;
CONSIDERANDO que, do presente estudo, conclui-se que o descumprimento das normas
de biossegurança e a ausência de comunicação efetiva por parte das autoridades sanitárias coloca em
risco a população, notadamente em razão de que, em pesquisas recentes, verificou-se que existem
novas variações do vírus em circulação no Brasil, implicando em casos de reinfecções;
CONSIDERANDO que o LABIMOL, através de OFÍCIO Nº 179/2020/PROCCE/UFOPA, de
20 de novembro de 2020, informou que no mês de outubro foram realizados 1744 testes, dos quais 425
foram positivos e 1319 foram negativos, e que, deste total, 1116 foram de residentes de Santarém, dos
quais 271 foram positivos;
CONSIDERANDO que fora realizada inspeção pelo Ministério Público, acompanhada por
diretores técnicos da Epidemiologia do 9º CRS, em 08/09/2020, na Divisão de Vigilância
9
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2160/2020-MPPA/STM/8ªPJ, em que informa, resumidamente, que “a região de Santarém, Belterra e
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Epidemiológica e na Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) de Santarém, a fim de se verificar o
motivo das pendências e dos atrasos nos lançamentos das informações das fichas epidemiológicas,
referentes aos dados sobre a ocorrência de casos do novo Coronavírus no Município;
CONSIDERANDO que, na ocasião, foram identificadas pelo menos cinco caixas com
fichas a serem lançadas no sistema, além de ser constatada a ausência dos propósitos
apresentados e a precariedade de funcionários e equipamentos 3, revelando um verdadeiro cenário
de omissão ante a preocupação pela veracidade dos boletins epidemiológicos divulgados até então

Acervo pessoal

3

“Inspeção detecta notificações pendentes de envio pelo sistema”. Disponível
https://www2.mppa.mp.br/noticias/inspecao-detecta-notificacoes-pendentes-de-envio-pelo-sistema.htm. Publicado em 08/09/2020.

em:
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pela Secretaria:
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CONSIDERANDO ter sido verificado que os dados constantes no site oficial do Município
de Santarém (disponível em https://www.santarem.pa.gov.br/#/) estão descompassados em relação
aos boletins divulgados diariamente por esta Municipalidade nas redes sociais oficiais, como Instagram
(disponível em https://www.instagram.com/prefeituradesantarem/?hl=pt-br), eis que, conforme se
verifica abaixo, nas redes sociais há o Boletim de 25/11/2020, enquanto que no site o último Boletim
divulgado é de 02/11/2020, a denotar prejuízo na transparência efetiva, eis que nem todas as pessoas

Site Oficial do

Rede Social oficial do Município de Santarém
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têm acesso a tais meios de comunicação (redes sociais):
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CONSIDERANDO, nesse contexto, a NOTA TÉCNICA – NT 090/2020-DADOS DA
COVID-19, emitida pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar (G.A.T.I) deste Ministério Público, a
partir de análise dos dados da Covid-19 publicado pelo Município de Santarém, objetivando “1. A
integrá-los em uma base única de dados (casos de infectados, recuperados e óbitos) e dispô-los de
forma gráfica em períodos semanais e mensais; 2. Correlaciona-os com os eventos ocorridos nos
períodos de pandemia (medidas administrativas, e demais eventos pertinentes); 3. Compará-los com
os dados da Covid-19 produzidos pelo LABIMOL (Laboratório Molecular da UFOPA): Segundo o
OFÍCIO Nº 179/2020/PROCCE/UFOPA e às informações prestadas em reunião on-line realizado no dia
27/10/2020, às 16:00 horas, que teve como pauta: ‘Falhas estruturais e imprecisão no sistema de
monitoramento e de análises epidemiológicas verificadas no enfrentamento da Covid-19 em Santarém,
Belterra, Mojuí dos Campos e Região do Baixo Amazonas’; 4. A informar quantos casos de infectados
foram confirmados no período de 01/10/2020 a 23/10/2020; 5. Informar se os dados publicados pela

CONSIDERANDO que, do referido estudo, ao comparar os dados do LABIMOL x dados
publicados pelos órgãos públicos, verifica-se incongruências, eis que, apesar de no mês de outubro de
2020 terem sido realizados 824 testes no LABIMOL em Santarém, dos quais 271 (24,3%) foram
positivos para Covid-19, o Município de Santarém divulgou, entre 01/10/2020 até o dia 23/10/2020, o
total de 542 casos confirmados de Covid-19, sendo que, deste número, registrou apenas 9 casos
positivos para Covid-19 oriundos do PcR/Labimol, no dia 23/10/2020:
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prefeitura de Santarém consideram os tipos de testes ou fonte dos testes;”;
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CONSIDERANDO, ainda, que a análise ressalta ser “possível observar que o referido
boletim [Município de Santarém] não apresenta dados quantitativos de infectados em função dos tipos
de exame, como por exemplo teste rápido, PCR e outros”;
CONSIDERANDO, no que se refere à flexibilização de atividades, segundo tabela da
referida Nota Técnica, que, a partir de 15 de agosto, foram autorizados eventos sociais em Santarém,
mediante Decreto nº 201/2020-GAB/PMS, e que, a partir do dia 11 de setembro, mediante Decreto
250/2020-GAB/PMS, foi autorizado funcionamento das casas noturnas, de show e boates;
CONSIDERANDO que, apesar de ser notório a realização frequente de festas/eventos,
gerando aglomerações, com número significativo de pessoas, sem máscara e desrespeitando
distanciamento mínimo, conforme, inclusive, vídeos e fotos de ampla divulgação em redes sociais, ou
as fiscalizações e aplicações de penalidades por parte da Vigilância Sanitária de Santarém são
inefetivas e descompassadas da realidade local, sobretudo quando, analisados os 10 autos de
infrações lavrados desde março até o dia 16/11/2020 pelo referido órgão, não consta nenhuma festa,
show ou equivalente, aglomerador de pessoas descurado das medidas sanitárias exigidas em normas
federais, estaduais e municipais;
CONSIDERANDO a precariedade da fiscalização in loco nestes locais/eventos agrava o
cenário, gerando na população o sentimento de descaso com as normas e medidas sanitárias
necessárias de prevenção à Covid-19;
CONSIDERANDO a importância do lazer à saúde mental, à qualidade de vida e ao
desenvolvimento social e psicológico do ser humano;
CONSIDERANDO, entretanto, que em termos de valores, a saúde pública deve prevalecer
diante do lazer pessoal e coletivo;
CONSIDERANDO o período eleitoral e que, em virtude de vários atos de campanha de
forma presencial, nos quais foram constatadas pessoas aglomeradas, sem máscara e/ou outras
medidas de prevenção ao coronavírus, foi ajuizada tutela inibitória eleitoral, pelo Ministério Público
Eleitoral, protocolada sob o nº 0600414-89.2020.6.14.0020, e o cancelamento, pelo TRE, de atos
presenciais em campanhas eleitorais, consoante Resolução n.º 5.668/2020, tudo visando resguardar a
saúde pública e a vida das pessoas, e demonstrando a importância das fiscalizações;
CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 091/2020-GAP/PMS, de 16 de março de
2020, o qual, dentre outras disposições, institui o Comitê de Gestão de Crise do Município de
Santarém, para gestão e acompanhamento da situação de Emergência Municipal, composto pelo
Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Secretaria Municipal de
Gestão, Orçamento e Finanças (Semgof), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria
13
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seja, em que pese a materialidade da infringência dos decretos Estadual e Municipal, constata-se que
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Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito
(SMT), Secretaria Municipal de Cultura (Semc), Secretaria Municipal de Turismo (Semtur),
Procuradoria-Geral do Município (PGM) e Controladoria Geral do Município (CGM);
CONSIDERANDO que compete ao referido Comitê, nos termos do Decreto acima, adotar
as medidas necessárias para monitorar e se contrapor à disseminação da Covid-19, sendo de sua
atribuição, inclusive, deliberar acerca da flexibilização das atividades no período de pandemia;
CONSIDERANDO que, no Município de Mojuí dos Campos, o Comitê de Gestão de
Crise em razão da COVID-19 foi criado mediante Decreto N° 638/2020, de 18/05/2020, e é composto
pelo Prefeito, Chefe de Gabinete, Procurador-Geral do Município, Secretários(as) municipais,
presidente da Câmara Municipal, representante da Polícia Militar, representante da Polícia Civil,
Coordenador da Vigilância Sanitária, representante do Conselho Municipal de Saúde, representante do

CONSIDERANDO que, em relação ao Município de Belterra, o Comitê de Gestão de
Crise em razão da COVID-19 foi instituído através da Portaria N° 54 de 24 de março de 2020, para
deliberar das ações e decisões preventivas, além de mapear possíveis novos cenários e
desdobramentos da Pandemia, e é composto por Prefeito Municipal, Secretários Municipais,
Representantes da Associação Comercial de Belterra, Representante da Polícia Civil, Representante
da Defesa Civil, Representante da Liga Esportiva, Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal, Presidente
da Câmara de Vereadores, 01 representante dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Belterra, 01
representante da Igreja Evangélica, 01 representante da Igreja Católica, 01 representante do Conselho
Municipal de Saúde e o Diretor da Vigilância Sanitária;
CONSIDERANDO a potencialidade de contágio comunitário pelo COVID-19 com a
realização de eventos que promovam aglomeração de pessoas, tais como em bares, restaurantes,
casas de shows, entre outros espaços;
CONSIDERANDO

a

preocupação

da

sociedade

civil

quanto

à

adoção,

pela

municipalidade, de medidas mais rigorosas, a exemplo do lockdown. Inclusive, foi divulgado em rede
social manifestação do Presidente da Associação Comercial de Santarém (ACES), através da qual
demonstra preocupação acerca do descumprimento de medidas sanitárias por parte dos empresários
do Município, podendo gerar novo lockdown, conforme vídeo que circula nas redes sociais 4:

4

Disponível em: https://www.facebook.com/watch/acestapajos/.
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STTR, representante do comércio local, e representantes das igrejas.

CONSIDERANDO que o descumprimento de medidas sanitárias por parte de alguns
grupos fere o direito dos demais que se atentam, de forma coletiva, aos cuidados a evitar a proliferação
do vírus;
CONSIDERANDO que, para evitar novo pico do vírus com aumento de óbitos e falta de
leitos, e a adoção de medidas como Lockdown, a fiscalização efetiva por parte dos órgãos, de forma a
se fazer cumprirem as normas sanitárias pelos estabelecimentos e pela sociedade em geral, é medida
efetiva e menos gravosa;
CONSIDERANDO, além disso, a necessidade de se intensificar as medidas de
fiscalização, com a finalidade de evitar que o número de contaminados pelo COVID-19 aumente,
gerando o colapso aos serviços de saúde disponibilizados atualmente a estas localidades, conforme
alhures demonstrado;
CONSIDERANDO o poder polícia da Administração Pública, o qual autoriza a restrição do
direito de propriedade e liberdade individuais, em prol da preservação de direitos fundamentais de toda
a comunidade, sobretudo a saúde e a vida;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/20, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019, e prevê a adoção de 8 tipos de medidas: 1) isolamento, separação de
pessoas ou coisas contaminadas; 2) quarentena, restrição de atividade ou separação de pessoas ou
coisas suspeitas de contaminação; 3) realização compulsória, mesmo contra à vontade da pessoa, de
exames, testes, coleta de material, vacinação e tratamentos; 4) estudo ou investigação; 5) exumação,

15
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTARÉM/PA
Avenida Mendonça Furtado, n.º 3991, Bairro Liberdade
CEP: 68.040-148

(093) 3512-0445 / 0447 / 0400
8pjstm@mppa.mp.br
www.mppa.mp.br

Este documento foi assinado digitalmente pelo Promotor de Justiça Ramon Furtado Santos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 892E-BE4C-43EB-9454.

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTARÉM
8.º CARGO – SAÚDE E EDUCAÇÃO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTARÉM
8.º CARGO – SAÚDE E EDUCAÇÃO

manejo e até destruição de cadáveres; 6) restrição temporária de entrada ou saída do país; 7)
requisição de coisas ou pessoas; e, 8) autorização temporária para importação de produtos
necessários sem registro na Anvisa;
CONSIDERANDO a alteração da referida norma pela LEI Nº 14.019, DE 2 DE JULHO DE
2020, para dispor sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para circulação
em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos,
sobre a adoção de medidas de assepsia de locais de acesso público, inclusive transportes públicos, e
sobre a disponibilização de produtos saneantes aos usuários durante a vigência das medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia
da Covid-19;
CONSIDERANDO, portanto, que o uso de máscaras individuais é obrigatório desde
03/07/2020, data da publicação da Lei nº 14.019/20, a qual tem eficácia de âmbito nacional, e não

CONSIDERANDO que, diante de eventual descumprimento das medidas, a mencionada
Lei diz que as pessoas que não aceitem se sujeitar serão responsabilizadas nos termos da legislação já
existente, no caso, o Decreto Estadual nº 800/2020, o Decreto nº 290/2020 (Município de Santarém), o
Decreto nº 732/2020 (Município de Mojuí dos Campos) e o Decreto nº 152/2020 (Município de Belterra);
CONSIDERANDO, nesse sentido, que o Código Penal, em seu artigo 268, prevê o crime
de infração de medida sanitária preventiva, que pune a conduta de violar determinação do poder
público, que tenha finalidade de evitar entrada ou propagação de doença contagiosa. Assim, quem, em
tese, se negar a cumprir as medidas adotadas contra o coronavírus pode incorrer neste ato ilícito,
podendo ser condenado a uma pena de 1 mês a 1 ano de reclusão além de multa. Caso a recusa seja
por funcionário da área da saúde, seja público ou privado, a pena é aumentada em 1/3;
CONSIDERANDO que a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do RESP nº 1784595 MS, em 18/02/2020, compreendeu que em situações graves, que põem em risco
a saúde e a segurança da população, o dano moral coletivo independe de prova ( damnum in re ipsa),
posto que o Estado Social eleva a saúde pública à classe dos bens jurídicos mais preciosos. Segundo
entendimento, para o Direito “ninguém deve brincar com a saúde das pessoas, nem mesmo com sua
própria, se isso colocar em risco a de terceiros ou infligir custos coletivos. Compete ao juiz, mais do que
a qualquer um, a responsabilidade última de assegurar que normas sanitárias e de proteção do
consumidor, de tutela da saúde da população, sejam cumpridas rigorosamente”;
CONSIDERANDO, no âmbito municipal, o Decreto Municipal nº 290/2020-GAP/PMS, de
02/09/2020, da Prefeitura Municipal de Santarém, o qual dispõe sobre a atualização das medidas
temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do novo Coronavírus no Município de Santarém, bem como sobre o funcionamento de
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apenas federal;
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estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços com atendimento ao público, nos termos do
Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020 e dá outras providências;
CONSIDERANDO que o referido Decreto, em seu capítulo XXI, prevê quais os
responsáveis pelas fiscalizações, e as sanções a serem aplicadas pelos agentes públicos, dotados do
poder de polícia, em caso de descumprimento de normas de vigilância e a fim de evitar a aglomeração

CONSIDERANDO que para se fazer cumprir as normas, e que a intensificação da
fiscalização depende da estruturação e do aumento do número de equipes das Vigilâncias Sanitárias,
com atuação em regime de mutirão e com reforço das Polícias Militar e Civil, notadamente para se
fazer cumprir, a observância, pela coletividade, dos Decretos e Leis Federais referenciados;
CONSIDERANDO ter sido expedida a Recomendação nº 08/2020-MPP/STM/8ªPJ, de
22/04/2020, ao Município de Santarém, na pessoa do seu então prefeito, Nélio Aguiar, e à Secretaria
Municipal de Saúde de Santarém (SEMSA), por meio da Secretária Dayane da Silva Lima, acerca da
implementação de medidas à estruturação das Vigilâncias Sanitárias e Epidemiológicas nesta
Municipalidade no combate à COVID, a qual não foi devidamente acatada, a denotar necessidade de
esclarecimentos e providências urgentes quanto à questão;
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 138/2020-DIVISA/SEMSA, de 09/11/2020, pelo qual
a Divisão de Vigilância Sanitária de Santarém informa a estrutura de pessoal da Divisão, bem como
que “as atribuições dos servidores acima especificados estão voltadas aos casos de COVID-19”, a
denotar necessidade de estruturação e aumento de equipes da Vigilância Epidemiológica, a fim de não
prejudicar o controle e o monitoramento de outras doenças na região;
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de pessoas, nos seguintes termos:

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTARÉM
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CONSIDERANDO

que

em

nova

inspeção/reunião

nas

Vigilâncias

Sanitária

e

Epidemiológica em Santarém, realizada em 16/11/2020, foram identificados diversos pontos de
deficiência quanto à fiscalização e aplicação de medidas administrativas de combate ao COVID-19,
mesmo diante da existência do Decreto Municipal nº 290/2020-GAP/PMS, sendo apresentados apenas
10 (dez) autos de infração para todo o período da pandemia, e que é público e notório a existência de
aglomerações em festas, bares, entre outros eventos e estabelecimentos;
CONSIDERANDO, dessa forma, que restou deliberado, entre outras medidas, que a
Procuradoria Jurídica da SEMSA encaminharia o cronograma de fiscalizações rotineiras e de finais de
semana, em atenção ao art. 39, do Decreto Municipal nº 290/2020-GAP/PMS, disponibilizaria, pelo
menos, 02 (dois) computadores para a Divisão de Vigilância Sanitária do Município de Santarém, para
auxílio nos trabalhos ali desenvolvidos, encaminharia as medidas adotadas quanto à implementação do
sistema de informação de dados a ser disponibilizado ao serviço da vigilância sanitária;

vigilância sanitária, que:
“a Procuradoria Jurídica da SEMSA e do Município de Santarém apresentassem as
medidas concretas, dentre as quais, eventuais ações judiciais, objetivando preservar
saúde pública, diante da desobediência das regras sanitárias impostas à prevenção do
COVID, e da extrema necessidade de impedir que a continuidade da respectiva
atividade contribua para o agravamento do contágio da referida doença, solicitando
que, dentre as respectivas análises, que seja considerado, acerca de eventual
ajuizamento de ação judicial para pleitear suspensão do Alvará de funcionamento de
festas (emitido pela Polícia Civil/DPA), e demais segmentos de funcionamento, tais
como restaurantes, academias, estabelecimentos, açougues, etc., que desrespeitarem
as medidas sanitárias de prevenção à COVID-19, eis que diante das autuações já
realizadas pela vigilância sanitária, e sem prejuízo das conclusões das respectivas
instruções, necessário que se impeça a continuidade da atividade que não esteja
atendendo as precauções sanitárias, diante do risco à saúde pública, e, ainda, venha a
comprometer o funcionamento dos demais estabelecimentos que estão em
conformidade com a legislação sanitária e que serão atingidos, caso seja decretado o
lockdown”.

CONSIDERANDO que, em resposta, a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém
informou, através da Procuradoria Jurídica, que:
“[…] Com os cumprimentos de estilo, de ordem da Secretária Municipal de Saúde,
Dayane da Silva Lima, em resposta ao deliberado na ata de reunião realizada no dia
16 de Novembro de 2020, nas dependências da Divisão de Vigilância Sanitária DIVISA, cuja pauta era, o comprimento e efetivação das medidas de Fiscalização do
Decreto Municipal nº290/2020-GAP/PMS, informamos que:
1) Posterior a reunião, reuniram-se, na Procuradoria Geral do Município – PGM, os
representantes das Secretarias que possuem equipe de fiscalização. Na oportunidade,
os presentes firmaram acordo para conjuntamente e, dentro de suas esferas
realizarem fiscalização no sentindo de cumprir os protocolos de biossegurança
elencados no Decreto de medidas em decorrência da COVID19. Por oportuno,
encaminho anexo, a memória de reunião, para apreciação do Parquet.
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CONSIDERANDO ter sido deliberado, ainda, diante dos autos apresentados pela

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTARÉM
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2) A Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, disponibilizou de imediato, 02 (dois)
Microcomputadores para a Divisão de Vigilância Sanitária - DIVISA, conforme termo
de movimentação de bens moveis, anexo.

4) No que tange ao pedido de encaminhamento do projeto de Lei para a Câmara de
Vereadores, cujo objeto era, as penalidades aplicadas no exercício do poder de Polícia
no contexto da pandemia da COVID-19, Preliminarmente, esclarece que, o PL foi
enviado à casa de Leis, no entanto, dada a urgência que o caso propunha, somado a
necessidade, no auge da pandemia de se encontrar maneira para que as sessões
legislativas acontecessem, ficou acordado com o Presidente da Câmara de
Vereadores e com o Prefeito Municipal, que o projeto de lei seria devolvido e seu
conteúdo comporia o Decreto de medidas emergenciais no combate à pandemia. Para
a comprovação do alegado, encaminho o Oficio nº 0280/2020-GAP/PMS, de 13 de
maio de 2020.
5) Para cumprimento, segue anexo, Cronograma de Fiscalização, para efetivação dos
protocolos de Biossegurança.
6) No que se refere à apresentação de medida completas, objetivando preservar a
Saúde Pública diante das desobediências das regras Sanitárias impostas à prevenção
da COVID-19, importa explanar ao Órgão Ministerial que, a Municipalidade desde a
decretação de emergência em decorrência da pandemia que assolou todo o mundo,
tem atitude diligente e sensível quanto as medidas a serem adotadas para que o
Município venha sucumbir, caso ocorra um descontrole de casos. É Público e notório
que, o ente Municipal aflorou Ações Judiciais para inibir que os Munícipes de outras
localidades, pudessem ser vetores do vírus. É o que se demonstra nos autos da Ação
Civil Pública nº 1003613-76.2020.4.01.3902, que tramita na 1ª Vara Civil e Criminal
SSJ de Santarém-PA. Assentadas essa premissas, diante da necessidade que o
Município tem de adotar medidas de contenção, estritamente de cunho Técnico
Jurídico, es que, pugnar pela suspensão de alvarás expedidos pela Polícia Civil,
requer materialidade da transgressão e o mínimo de coerência epidemiológica, visto
que, concedido o pedido, poderão acarretar prejuízos irreversíveis aos proprietários
dos estabelecimentos somada a invasão de competência constitucional do ente
Municipal. Diante disso, levando em consideração que a situação apresentada para
análise jurídica perpassa a gradualidade do processo de concretização, devendo
atuação municipal pautar-se em uma ação de caráter programático, ou seja, passada
a primeira rodada de fiscalizações no prazo de 10 (dez) dias, informará o balanço da
atuação.
7) Data máxima vênia, é de bom alvitre, propor ao Ministério Público que, convide o
ente Estadual, a Polícia Civil/DPA, para que faça valer os protocolos Municipais de
biossegurança no momento da ratificação da autorização do evento”.

CONSIDERANDO que, no dia 20/11/2020, foi realizada fiscalização/reunião nas
Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica do Município de Belterra, na qual se constatou situação precária
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3) No que se refere a implementação de sistema de informação de dados a ser
disponibilizado à Vigilância Sanitária, informamos que, o Núcleo de Tecnologia da
Informação – NTI, desta Secretaria, já solicitou processo licitatório para implantação
de sistema de gerenciamento em saúde e prontuário eletrônico. Tal sistema faz parte
de um conjunto de soluções integradora de informação de gestão da saúde pública,
incluindo acompanhamento, controle de gerenciamento de prontuários, integração de
processos e sistematização dos mesmos. O processo encontra-se na fase inaugural,
considerando a amplitude técnica que a contratação requer.

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTARÉM
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de trabalho, com problemas estruturais e de logística de funcionamento da unidade, resultando, por
conseguinte, em prejuízo à saúde pública no contexto da pandemia e fora dela, eis ser o órgão
responsável pelo controle epidemiológico e sanitário do Município, sendo constatado, inclusive, que
não há aplicação de medidas, tais como multa, por descumprimento das normas sanitárias de
prevenção à Covid-19, apenas notificação da pessoa;
CONSIDERANDO que da sobredita reunião restou deliberado, dentre outras medidas,

“fossem encaminhados à Procuradoria Geral do Município, por cópia, as notificações
realizadas, solicitando apoio jurídico para tais demandas, para adoção de providências
visando autuação e conclusão dos procedimentos administrativos, com base no
decreto municipal, eis que foi citado na reunião que há decreto municipal que prevê
medidas punitivas por descumprimento das medidas restritivas sanitárias no Município
de Belterra, bem como a Lei Federal nº 13.979/20, alterada pela Lei nº 14.019, de 02
de julho de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção
individual em todo o território nacional, sem prejuízo da apuração criminal pela prática
do crime previsto no art. 268, Código Penal;

CONSIDERANDO, ainda, deliberação no sentido da SEMSA Belterra adotar providências
para:
a) destinação de veículo e celular institucional para a Vigilância Sanitária e
Epidemiológica de Belterra; b) que seja fornecido apoio jurídico para fins de
acompanhamento dos processos/procedimentos de autuações, para adoção de
providências visando autuação e conclusão dos procedimentos administrativos, com
base no decreto municipal, eis que foi citado na reunião que há decreto municipal que
prevê medidas punitivas por descumprimento das medidas restritivas sanitárias no
Município de Belterra, bem como a Lei Federal nº 13.979/20, alterada pela Lei nº
14.019, de 02 de julho de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de
máscaras de proteção individual em todo o território nacional, sem prejuízo da
apuração criminal pela prática do crime previsto no art. 268, Código Penal; c) adoção
de medidas para adequação da estrutura física do prédio e, ainda, seja providenciada
placa de identificação para a Vigilância Sanitária e Epidemiológica de Belterra, eis que,
por ocasião da inspeção, constatou-se que, além do difícil acesso ao local, há
dificuldade de encontrá-lo, pois não há placa que o identifique.

CONSIDERANDO, ainda, reunião no dia 23/11/2020, com a Vigilância em Saúde do
Município de Mojuí dos Campos, sendo identificado, além de problemas similares às das Vigilâncias de
Santarém e Belterra, informação na reunião de que se percebeu um aumento de suspeitas e
contaminações no período eleitoral;
CONSIDERANDO que, apesar de solicitado à Vigilância Sanitária de Santarém o relatório
de fiscalizações e autuações do evento intitulado “ZONA”, ocorrido no dia 21/11/2020, no
estacionamento do Shopping Paraído, bem como a festa da “Pulga”, ocorrido no dia 22/11/2020,
localizada na Tv. Marechal Rondon, próximo a escola Álvaro Adolfo, bem como foi solicitado cópia das
autuações realizadas desde o dia 16/10/2020 até o recebimento do expediente, não houve resposta,
até a presente data;
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que:
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CONSIDERANDO que, em virtude da urgência da situação e por se tratar de documentos
dos quais os órgãos já deviam dispor, as informações foram solicitadas em prazo excepcional, pois a
saúde pública não pode esperar;
CONSIDERANDO, dessa forma, que, no âmbito dos três Municípios (Santarém, Belterra e
Mojuí dos Campos), restaram constatados severas omissões estruturais, de recursos humanos e de
logística de funcionamento das unidades, resultando, por conseguinte, em prejuízo à saúde pública no
contexto da pandemia e fora dela, eis serem os órgãos responsáveis pelo controle epidemiológico e
sanitário do Município;
CONSIDERANDO que ainda não existe vacina e medicação com eficácia comprovada
contra a Covid-19;
CONSIDERANDO que os estudos apontados na presente recomendação demonstram que
população com as medidas sanitárias necessárias para prevenir o contágio pelo vírus e a propagação
deste;
CONSIDERANDO que, diante da flexibilização de atividades, e existindo decretos e leis
que estipulem aplicação de medidas administrativas, faz-se necessário a intensificação das
fiscalizações pelos órgãos responsáveis, e aplicação das respectivas penalidades administrativas, para
que tais normas tenham sua eficácia de forma prática, e não se resumam a apenas uma “lei
morta”;
CONSIDERANDO que as fiscalizações também são responsáveis por elucidar o caráter
educativo de normas, conscientizando a população sobre as penalidades que podem sofrer pelo
descumprimento;
CONSIDERANDO também a necessidade de garantir que, uma vez liberadas as
atividades consideradas não essenciais, haverá fiscalização, tudo visando minimizar o efeito
devastador da Covid-19, que, até o dia 26/11/2020, já levou a óbito mais de 1,4 milhões pessoas 5,,
inclusive, sendo registrado, no dia 26/11/2020, um novo recorde de mortes por covid-19 em um dia,
chegando

a

marca

de

12.785

óbitos

em

um

dia,

consoante

matéria

veiculada

em

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/11/25/mundo-tem-recorde-diario-demortes-por-covid-com-14-milhao-de-vitimas.htm;
CONSIDERANDO, pelo exposto, necessidade de adoção de medidas práticas e efetivas
para garantir a fiscalização do cumprimento das medidas sanitárias, a divulgação de dados com
número de casos e óbitos de forma fidedigna, evitar a propagação do vírus, resguardar a saúde pública
e salvaguardar a vida da população;

5

https://www.otempo.com.br/coronavirus
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houve e há subnotificação de casos da Covid-19, cenário este que contribui para o descaso da
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CONSIDERANDO que, segundo o art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93 (Lei
Orgânica do Ministério Público da União), e o art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93; e o
art. 55, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 057/06, compete ao Ministério
Público expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem
como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo
razoável para a adoção das providências cabíveis;

RESOLVE, respeitado o poder discricionário do Executivo Municipal:
1. RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE SANTARÉM, BELTERRA e MOJUI DOS
CAMPOS, representados por seus Prefeitos e através das Secretárias Municipais de Saúde destas
Municipalidades, no que se refere às Vigilâncias Sanitárias e Epidemiológicas municipais, cada
um dentro de suas atribuições, mas todos em comum objetivo que, NO PRAZO URGENTE DE 24

A) INTENSIFIQUEM as medidas de fiscalização de contenção da COVID-19,
fazendo-se cumprir, de forma efetiva, os decretos respectivos de cada Município
que dispunham sobre medidas administrativas de contenção da COVID-19, com
adoção, no caso de descumprimento, das penalidades previstas nos respectivos
decretos municipais, além de normas federais e estaduais pertinentes, para
conter aglomeração em bares, restaurantes, casas de shows, entre outros
espaços, utilizando-se, se necessário, do poder de polícia da Administração
Pública, com reforço policial, para multar e/ou interditar estabelecimentos. Sem
prejuízo, ainda, do ajuizamento de medida judicial para suspensão do Alvará de
Autorização de festa/estabelecimento, que descumpra as normas de controle de
contágio pelo coronavírus, pelo próprio corpo jurídico dos entes municipais, bem
como encaminhamento à respectiva Delegacia de Polícia para apuração de
possível crime previsto no art. 268, do Código Penal;
B) Para tanto, que ADOTEM medidas visando a ampliação dos quadros de
profissionais em saúde da Divisão de Vigilância Sanitária e da Divisão
Epidemiológica para controle epidemiológico e sanitário dos Municípios de
Santarém, Belterra e Mojui dos Campos, e à Vigilância Estadual, de tudo
buscando melhorar a realização das fiscalizações, das testagens e do
monitoramento dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19 no Município,
onde

for

necessário.

Para

atendimento

deste

ponto,

REALIZEM,

prioritariamente:
b.1. Ações de fiscalizações diárias, incluindo finais de semana, encaminhando
ao Ministério Público, quinzenalmente, para controle, os cronogramas de
fiscalização e respectivo relatório, com cópia das respectivas autuações;
22
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTARÉM/PA
Avenida Mendonça Furtado, n.º 3991, Bairro Liberdade
CEP: 68.040-148

(093) 3512-0445 / 0447 / 0400
8pjstm@mppa.mp.br
www.mppa.mp.br

Este documento foi assinado digitalmente pelo Promotor de Justiça Ramon Furtado Santos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 892E-BE4C-43EB-9454.

(VINTE E QUATRO) HORAS:
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b.2. Remanejamento de profissionais de saúde que já pertençam aos quadros
do respectivo Ente Municipal e estejam qualificados para atuar nestas atividades
(realização das fiscalizações, das testagens e do monitoramento dos casos
suspeitos e confirmados de Covid-19);
b.3 Se esgotadas as possibilidades de remanejamento, seja VIABILIZADA a
contratação de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia causada
pela Covid-19, enquanto durar a situação de emergência declarada nos
respectivos Municípios;
C)

IMPLEMENTEM, nos respectivos Municípios, ações educativas, inclusive com

apoio das demais Secretarias, como de Turismo, Infraestrutura, de Mobilidade e
ferramentas e metodologia utilizadas para ratificar à população em geral a

D)

ADVIRTAM aos munícipes, empresários, enfim, todos os cidadãos que, se

descumprirem as Recomendações acima descritas, ficarão sujeitos às penalidades
previstas nos respectivos decretos municipais, além de normas federais e estaduais
pertinentes, tais como multa e/ou interdição de estabelecimento ou do ajuizamento
de

medida

judicial

para

suspensão

do

Alvará

de

Autorização

de

festa/estabelecimento, que descumpra as normas de controle de contágio pelo
coronavírus, pelo próprio corpo jurídico dos entes municipais, bem como
encaminhamento à respectiva Delegacia de Polícia para apuração de possível crime
previsto no art. 268, do Código Penal;
E)

DIVULGUEM, em tempo real, os Boletins diários atualizados com dados da

Covid-19 em todos os meios de comunicação oficiais, notadamente em relação aos
sites dos respectivos Municípios, possibilitando a efetiva transparência e o acesso
de dados em todas as plataformas por parte da população, bem como que estes
considerem, no estudo epidemiológico, os dados disponibilizados pelo LABIMOL e
testagens realizadas pelas Farmácias da localidade;
e.1. Objetivando tornar eficaz e fidedignos os dados a serem publicados, e
resguardar de forma transparente os números dos testes realizados nos
sistemas de saúde, que os Municípios, através de suas respectivas Secretarias
Municipais de Saúde, INSIRAM em seus dados epidemiológicos os resultados
das Farmácias e do LABIMOL, e outros locais que estão realizando testagem
para Covid-19.
2. RECOMENDAR ao COMITÊ DE GESTÃO DE CRISES do Município de Santarém,
Mojuí dos Campos e Belterra, e demais órgãos deliberativos quanto às ações da Covid-19 do
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necessidade de evitar reuniões e aglomerações;
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respectivo Município que, diante do cenário da Covid-19, com aumento exponencial e risco do
sobrecarregamento do sistema pela falta de leitos:
A) Reúnam-se, O PRAZO URGENTE DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, e de
forma contínua, com a finalidade de REAVALIAR, de forma técnica, as atuais
medidas de flexibilização de atividades consideradas não essenciais no
respectivo Município, considerando os critérios estipulados no Decreto Estadual
nº 800/2020, considerando toda a situação fática ora exposta, explicando os
motivos das deliberações para flexibilização das atividades atualmente e
posicionamento quanto aos dados apresentados, inclusive, sugere-se sejam
convidados os órgãos de fiscalização e demais órgãos técnicos em saúde do
respectivo Município, com remessa das atas e deliberações ao Ministério
Público, no prazo de 24 horas após o ato;

da presente RECOMENDAÇÃO, no PRAZO URGENTE DE 24 (VINTE) HORAS, esclarecendo que a
omissão de resposta ensejará interpretação negativa de atendimento.
4. DÊ CIÊNCIA da presente recomendação ao 9º CRS, OAB, UFOPA/LABIMOL,
ISCO/UFOPA, Associação Comercial, MPF, Defensoria Pública, Conselho Municipal de Saúde,
Conselho Estadual de Saúde, Polícia Militar, Polícia Civil, CAO CONSTITUCIONAL.
Ressalte-se que a inobservância da presente Recomendação acarretará a adoção de
todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis pelo Ministério Público, inclusive, o ajuizamento da
pertinente Ação Civil Pública.
PUBLIQUE-SE conforme de praxe.
Santarém/PA, 27 de novembro de 2020.

EVELIN STAEVIE
DOS
SANTOS:926573
20163

Assinado de forma digital
por EVELIN STAEVIE DOS
SANTOS:92657320163
Dados: 2020.11.27
10:46:39 -03'00'

EVELIN STAEVIE DOS SANTOS
8ª Promotora de Justiça de Santarém

BRUNO FERNANDES SILVA
FREITAS:01322803536

Assinado de forma digital por
BRUNO FERNANDES SILVA
FREITAS:01322803536
Dados: 2020.11.27 11:06:29 -03'00'

BRUNO FERNANDES DA SILVA FREITAS
Promotor de Justiça de Prainha/PA
Atuação Conjunta

Assinado de forma

TULIO CHAVES digital por TULIO
NOVAES:4400 CHAVES
NOVAES:44009828234
Dados: 2020.11.27
9828234
11:21:33 -03'00'

TÚLIO CHAVES NOVAES
12° Promotor de Justiça de Santarém
Atuação Conjunta

RAMON FURTADO SANTOS
10° Promotor de Justiça de Santarém

24
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTARÉM/PA
Avenida Mendonça Furtado, n.º 3991, Bairro Liberdade
CEP: 68.040-148

(093) 3512-0445 / 0447 / 0400
8pjstm@mppa.mp.br
www.mppa.mp.br

Este documento foi assinado digitalmente pelo Promotor de Justiça Ramon Furtado Santos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 892E-BE4C-43EB-9454.

3. REQUISITAR apresentação de resposta por escrito acerca do atendimento dos termos

