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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 008/2020RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 008/2020

Excelentíssimo Senhor Prefeito de Londrina;

Ilustríssimo Senhor Secretário de Saúde de Londrina;

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, pela Promotora de Justiça

signatária, titular da 24ª Promotoria de Justiça de Londrina/PR, no exercício de suas atribuições constitucionais

e legais, especificamente aquelas previstas nos artigos 127 e 129, inc. II da Constituição da República;

CONSIDERANDO:CONSIDERANDO:

1. que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o

surto da doença causada pelo Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de Importância

Internacional   (ESPII)  ;

2. que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional

(RSI),  “um evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública para outros países devido a

disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta internacional coordenada e

imediata”;

3.  que  o  Ministério  da  Saúde,  em  3.2.2020,  através  da  Portaria  GM/MS  nº

188/20204,  nos  termos  do  Decreto  7.616/20111,  declarou  “emergência  em  saúde  pública  de  importância

nacional”, em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda

o emprego urgente de medidas de prevenção,  controle e contenção de riscos,  danos e agravos à saúde

pública;

4.  que,  em  11.3.2020,  a  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS)  declarou

pandemia    para o    Coronavírus, ou seja, momento em que uma doença se espalha por diversos continentes

com transmissão sustentada entre humanos;

5.  que a pandemia não mostra ares de diminuir, com a Itália marcando trágicos
1 Este diploma também institui a Força Nacional do SUS, como “programa de cooperação voltado à execução de medidas de
prevenção,  assistência  e  repressão  a  situações  epidemiológicas,  de  desastres  ou  de  desassistência  à  população”  (art.12),
competindo ao Ministério da Saúde “convocar e coordenar a FN-SUS para atuar nos casos de declaração de ESPIN e em outras
situações de emergência em saúde pública” (art.13, II), dentre outras atribuições.   
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13.1552 óbitos; a Espanha já supera 9 mil vítimas fatais (864 somente hoje)3;

6. que, o alerta de 24 de março de 2020 da OMS tem se tornado realidade, com

os EUA constituindo-se os como o novo epicentro da pandemia, e que, o Coronavírus, segundo projeções da

Casa Branca, provocará entre 100.000 e 240.000 mortes naquele país, onde as diretrizes de distanciamento

social perdurarão, ao menos, até 30 de abril4;

7. que, em contraste com a estrutura estadunidense, o Brasil, conforme dados de

01/04/2020, que já registra 6.836 casos confirmados de novo coronavírus e 241 mortos5, tem apenas 14,8 mil

leitos de UTI para adultos à disposição6;

8. que no Paraná, segundo último Boletim Epidemiológico da SESA (1/04/2020),

tem 229 casos confirmados, dentre eles 3 óbitos e, 602 suspeitos7, e que Londrina, tem 26 casos confirmados,

e 105 suspeitos;

9. que, nesse cenário de pandemia, em Londrina, por meio do Decreto nº. 334, de

17 de março de 2020, em seu artigo 2º, instituiu-se o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública

(COESP) como mecanismo local da gestão coordenada da resposta à emergência, composta por 02 (dois)

representantes  de  cada  instituição  hospitalar  do  Município  de  Londrina,  sob  coordenação  do  Secretário

Municipal de Saúde, e cujas atribuições, dentre outras, incluem recomendar medidas não farmacológicas para

contenção do avanço da COVID-19;

10. que, por meio do Decreto nº. 334, de 17 de março de 2020, do Decreto n°.

346, de 19 de março de 2020, do Decreto nº. 361, de 23 de março de 2020, e do Decreto n°. 382, de 26 de

março de 2020, o Exmo. Prefeito Municipal, como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, determinou

a suspensão de serviços públicos e outras atividades entendidas como não essenciais;

11.  que  há  nesta  24  Promotoria  de  Justiça,  tramitação  do  procedimento

administrativo  n°  0078.20.002126-5,  instaurado  com  o  objetivo  de,  preventivamente,  acompanhar  as

determinações normativas do Poder Executivo de Londrina postas em vigor com propósito de inibir contágios

2https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/04/01/italia-numero-de-mortes-coronavirus.htm
3https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/01/espanha-passa-de-100-mil-casos-de-covid-19-e-tem-5o-dia-com-mais-de-800-  
mortes.ghtml
4https://brasil.elpais.com/internacional/2020-04-01/coronavirus-provocara-entre-100000-e-240000-mortes-nos-eua-
segundo-projecoes-da-casa-branca.html
5https://covid.saude.gov.br/  
6https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/brasil-esta-preparado-para-enfrentar-covid-19-diz-secretario-do-  
ministerio-da-saude-24325972
7http://www.saude.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7249&tit=Boletim-coronavirus-44-novos-casos  
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e, diante de diagnósticos positivos (apesar da carência de testagem), oferecer adequada terapêutica à COVID-

19 aos pacientes infectados;

12.  que compete à  União,  aos  Estados,  ao Distrito  Federal  e  aos  Municípios

legislarem concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, inc. XII, da CF);

13. que, por isso, seja reconhecido em favor dos Municípios a competência de

legislação sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber (art.

30, incs. I e II, da CF);

14. que as ações e serviços públicos de saúde integram rede regionalizada e

hierarquizada e constituem um sistema único, sendo organizado a partir  da descentralização e da direção

única em cada esfera de governo (art. 198, inc. I, da CF e art. 7º, inc. IX, da Lei Federal n°. 8080/90);

15.  que  compete  à  direção  municipal  do  SUS  o  planejamento,  organização,

controle  e  avaliação  dos  serviços  de  saúde,  além  de  geri-los  e  executá-los,  bem  como,  especialmente,

“normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação (art. 18,

incs. I e XII, da Lei nº. 8080/90);

16. que, não destoando desses preceitos, o Código Sanitário do Paraná (Lei n

13.331, de 23 de novembro de 2001), expressamente prevê ser competência municipal a possibilidade de

expedição, “no que concerne estritamente aos interesses locais, normas suplementares do presente Código”

(art. 13, inc. XIV, do aludido Código);

17. que, em virtude de tais argumentos, no município de Londrina foram editados

decretos municipais prevendo normas para, diante do estado de emergência em saúde decorrente do estado

de pandemia gerado pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2),  preventivamente,  evitar  à infecção humana e,

sendo o caso, bem tratar a Covid-19 nos pacientes diagnosticados;

18. que esses Decretos apresentam sintonia normativa ao previsto na Lei Federal

n 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência em saúde

derivada do Novo Coronavírus, com o acréscimo de que essa lei permitiu aos gestores locais de saúde, desde

autorizados pelo Ministério da Saúde, adotarem diversas medidas, dentre os quais isolamento, quarentena,

realização compulsória de exames, testes laboratoriais, tratamentos médicos específicos e outras (art. 3, par.

7, da referida lei);
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19. que os decretos municipais já referidos definiram a contenção social,  quer

seja pelo fechamento do comércio, das escolas e das indústrias, interrupção dos serviços, quer sejam privados

ou públicos, mantendo-se apenas as atividades essenciais, preservando-se ao máximo os idosos e demais

pessoas pertencentes ao grupo de risco (maiores de 60 anos, pessoas imunodeficientes e/ou portadoras de

doenças crônicas ou graves, gestantes e lactantes), afastando-as das crianças, cautelas imprescindíveis para

evitar  a  propagação da infecção e a transmissão local  do Novo Coronavírus,  sem prejuízo  da edição de

protocolos, fluxos e orientações gerais a serviços e cidadãos no site da Prefeitura Municipal de Londrina e nas

suas redes sociais (Facebook e instagram);

20. que as medidas adotadas, a partir do acompanhamento não só realizado pelo

Ministério Público do Estado do Paraná, mas também por cidadãos, por entidades de classe, serviços de

saúde, impressa, profissionais especializados, vem, até o presente momento, mostrando-se eficaz de bem

resguardar o interesse público primário;

21. que, apesar da baixa disponibilidade de testes e, portanto, da impossibilidade

real  de ter  conhecimento do número de pessoas infectadas,  o número de casos só aumenta,  havendo a

certeza epidemiológica de que esse número apresentará crescimento, diante da iminência da segunda onda da

epidemia no país, conforme pesquisa apresentada em 25 de março de 2020, por pesquisadores da Fundação

Oswaldo  Cruz  (Fiocruz)  e  da  Fundação  Getulio  Vargas  (FGV)8,  a  depender  da  adoção  de  medidas  de

distanciamento e isolamento social;

22. que o disciplinado nos atos normativos do Município de Londrina tem, em

idêntico sentido, também se mostrado consentâneo com as posições externadas por renomados Órgãos e

Instituições, dentre as quais:  Sociedade Brasileira de Infectologia9,  Conselho Nacional  de Saúde - CNS10,

Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO11,  Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia12,

Associação  Médica  Brasileira  -  AML,  Sociedade  Brasileira  de  Imunizações,  Sociedade  Brasileira  de

Pneumologia, Sociedade Brasileira de Analíses Clínicas: Congregação da Faculdade de Saúde Pública da

USP13, apenas para citar alguns;

8https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/04/01/coronavirus-projecao-indica-que-havera   segunda-onda-da-epidemia-
no-brasil.htm

9https://drive.google.com/file/d/14hdu6_rospzES4jMDgYSc_uS2MMFAVCZ/view
10http://www.abennacional.org.br/site/wp-content/uploads/2020/03/Reco018-Parecer_Tecnico.pdf
11https://www.abrasco.org.br/site/gtenvelhecimentoesaudecoletiva/2020/03/31/pandemia-do-covid-19-e-um-brasil-de-
desigualdades-populacoes-vulneraveis-e-o-risco-de-um-genocidio-relacionado-a-idade/
12https://catracalivre.com.br/saude-bem-estar/fala-de-bolsonaro-sobre-covid-19-e-condenada-por-sociedades-de-saude/
13https://www.fsp.usp.br/site/noticias/mostra/19357
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23. ademais, que o novo Corovírus pode ocasionar doenças respiratórias leves a

moderadas,  muito  semelhantes  a  um resfriado  comum,  como  também provocar  negativos  resultados  em

termos de saúde pública, a ponto de ocasionar a morte de inúmeras pessoas, consoante se observa no mundo

e da atual realidade brasileira;

24.  que a confirmação de casos com transmissão comunitária  no Brasil,  esta

compreendida como a transmissão cuja origem da infecção não pode ser objetivamente determinada , não se

podendo identificar a pessoa a partir da qual a virose foi transmitida;

25. que, em razão desses fatores, os entes da federação necessitam manterem-

se preparados, legislando a respeito e atuando com soma de esforços, dentro de suas respectivas áreas de

competência, para o adequado alcance da prevenção de contágio ou transmissão do aludido vírus;

26. que o definido na legislação tem importante papel orientador,  preventivo e

repressivo, este nos termos da Portaria Interministerial, n 5, de 17 de março de 2020, do Ministério da Justiça e

Segurança Pública e da Saúde;

27.que,  neste  momento,  sob  o  enfoque  científico  e  técnico,  recomenda-se  a

suspensão de atividades consideradas não essenciais, sendo certo que mesmo na  “execução dos serviços

públicos  e  das  atividades  essenciais” devem  restar  adotadas  “todas  as  cautelas  para  redução  da

transmissibilidade da Covid-19” (art. 3º, inc. 4°, do Decreto Federal n 10.282/20);

28. que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado ( lato

sensu) prover as condições indispensáveis e integrais ao seu pleno exercício;

29. que a disposição do art. 5°, inc. II, alínea d, do Código de Saúde do Estado do

Paraná (Lei  Estadual  n°. 13.331/2001),  que estipula como uma das bases do SUS, na esfera estadual  e

municipal, a “conjugação dos recursos físicos, materiais e humanos do Estado e dos municípios na realização

de ações e prestações de serviços públicos de assistência à saúde da população e divulgação de informações

quanto ao potencial desses serviços e a sua utilização adequada pelo cidadão”.

30. que o inc. I, do art. 10, da Lei Estadual nº. 13. 331/2001 reforça que a Política

de Saúde deve ser orientada “a atuação articulada do Estado e dos municípios, mediante estabelecimento de

normas, ações, serviços e atividades sobre o fato, situação ou local que ofereça risco à saúde individual e

coletiva”;
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31.que,  em  entrevista  em  01°.04.2020,  o  Ministro  Luiz  Henrique  Mandetta14,

Excelentíssimo  Ministro  da  Saúde,  foi  categórico  em mencionar  que  não  há  respiradores,  EPIs,  exames

suficientes para testagem em massa e outros insumos a serem adquiridos pela União para abastecer todos os

Estados para o enfrentamento do novo Coronavírus, em razão da pandemia instalada em diversos países,

concomitantemente, sendo necessário aguardar diversos dias até que possam estar à disposição e a falta

deles pode causar a morte de pacientes e colaboradores da saúde;

32. que o contido no art. 127, da Constituição da República, ao dispor 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”.

33. que o inc.  II,  do art.  129, da Constituição da República estabelece que é

função 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 a sua garantia”.

34. que ainda o disposto no art. 27, parágrafo único, inc. IV, da Lei Federal  n°.

8.625, de 12 de fevereiro de 1993, de que cabe ao Ministério Público expedir recomendação.

35. que também incumbe ao Ministério Público, nos termos do art. 57, inc. V, da

Lei Orgânica Estadual do Ministério Público (Lei Complementar n°. 85, de 27 de dezembro de 1999), promover

a defesa dos direitos constitucionais do cidadão para a garantia do efetivo respeito pelos Poderes Públicos e

pelos prestadores dos serviços de relevância pública;

36.  que  o  art.  58,  inc.  VII,  Lei  Orgânica  Estadual  do  Ministério  Público  (Lei

Complementar nº. 85, de 27 de dezembro de 1999), faculta a seus membros, no exercício de suas funções,

recomendar ao Poder competente, se for o caso, por escrito, a edição de normas e a alteração da legislação

em vigor, bem como a adoção de medidas destinadas à melhoria dos serviços públicos e dos serviços de

relevância pública;

Expede-se a presente:

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ao  Prefeito  do  Município  de  Londrina,  Sr.  Marcelo  Belinatti  Martins,  e  à

Autarquia Municipal de Saúde de Londrina, na pessoa do Secretário Carlos Felippe Marcondes Machado,

14https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/04/01/mandetta-alerta-para-escassez-de-respiradores-e  
equipamentos-de-protecao-nos-hospitais.ghtml
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ou  a  quem  legalmente  estiver  fazendo  as  suas  vezes,  em  cumprimento  às  disposições  de  ordem

constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes, a

adoção de todas as providências necessárias, capazes de:

1.  Assegurarem que as leis  e  demais  atos  normativos do Município  de

LONDRINA, relacionados à prevenção e ao enfrentamento à COVID-19 con-

tinuem a seguir as evidências científicas e os dados técnicos alicerçados

em experiências, posições e produções trazidas pelos Conselhos, Institui-

ções e Sociedades voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde

das pessoas, a partir da pesquisa, do aprimoramento e do ensino científi -

co, sabidamente reconhecidas no âmbito nacional e internacional; 

2.  Assegurarem que as leis  e  demais atos normativos do Município  de

LONDRINA, relacionados à prevenção e ao enfrentamento à COVID-19 so-

mente venham a ser suprimidos, alterados, acrescentados ou venham a

ser elaborados quando existirem fundadas justificativas a tanto, embasa-

das em evidências científicas e os dados técnicos alicerçados em experi-

ências, posições e produções trazidas pelos Conselhos, Instituições e So-

ciedades voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde das pes-

soas, a partir da pesquisa, do aprimoramento e do ensino científico, sabi-

damente reconhecidas no âmbito nacional e internacional;

Assinala-se o prazo de até 02 (dois) dias (incluindo o sábado já que o decreto

em vigor suspendeu diversas atividades até 05 de abril - domingo)  ,   a partir do recebimento da presente

para que se comunique ao Ministério Público quanto à adoção das providências determinadas na espécie com

seu detalhamento, e envio de documentos comprobatórios.

O descumprimento desta Recomendação Administrativa, implicará em imediata

propositura de Tutela Inibitória de Ilícito, bem como, de outras medidas correspondentes, independente de

posterior e eventual responsabilização pessoal por dano moral coletivo.

Determino  seja  dada  publicidade  à  presente  Recomendação  Administrativa,
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mediante sua afixação no interior da Prefeitura Municipal.

Informo que,  nos  termos  do  art.  112  do  aludido  Ato  Conjunto  n°  001/2019 –

PGJ/CGMP, a presente Recomendação Administrativa será encaminhada para publicação junto ao Portal da

Transparência do Ministério Público do Estado do Paraná.

Dê-se ciência  ao Conselho Municipal  de Saúde e à  Câmara de Municipal  de

Londrina.

Londrina, 1º de abril de 2020.

SUSANA BROGLIA FEITOSA DE LACERDA

PROMOTORA DE JUSTIÇA
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	1. Assegurarem que as leis e demais atos normativos do Município de LONDRINA, relacionados à prevenção e ao enfrentamento à COVID-19 continuem a seguir as evidências científicas e os dados técnicos alicerçados em experiências, posições e produções trazidas pelos Conselhos, Instituições e Sociedades voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde das pessoas, a partir da pesquisa, do aprimoramento e do ensino científico, sabidamente reconhecidas no âmbito nacional e internacional;
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