
 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________  

 

Rua Tonico de Pina, Qd. 08, Lts. 05/06, Vila Zizito Pompeu – 

CEP 72.980.000 – Pirenópolis/GO – Telefone (62) 3331-1436 

E-mail: 1pirenopolis@mpgo.mp.br 

1ª PROMOTORIA DE  

JUSTIÇA DE PIRENÓPOLIS 

 

Autos n. 202000138432 
Objeto: Enfrentamento à COVID-19 
 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO N. 03/2020-1ªPJP 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, por seu 

representante que esta subscreve, no exercício de suas atribuições, com fundamento nos 

artigos 129 e 196, ambos da Constituição Federal; no artigo 47, inciso VII, da Lei 

Complementar nº 25/98; na Lei nº 8.080/90, bem como nas demais normas que 

regulamentam a matéria, e 

 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo 

respeito aos direitos e garantias legais assegurados a todo cidadão, nos termos da Lei nº 

8.080/1990; 

 

CONSIDERANDO a edição da Portaria nº 188/GM/MS, que declara 

Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional-ESPIN e a declaração de pandemia 

do novo coronavírus (COVID-19), pela Organização Mundial de Saúde - OMS; 

 

 

CONSIDERANDO a edição da Lei Federal nº 13.979, de 06 de 

fevereiro de 2020, recentemente alterada pela Medida Provisória nº 926/2020, e que dispõe 

sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus; 

 

CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março 

de 2020, que regulamenta a citada legislação, dispondo sobre a adoção de medidas de 

saúde para resposta à emergência instalada, bem como do Decreto Federal nº 10.282, de 

20/03/2020, que define os serviços públicos e as atividades essenciais; 
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CONSIDERANDO que, diante de uma situação de emergência em 

saúde pública, que demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, inclusive em situações 

epidemiológicas, como no caso do coronavírus, o presente documento se apresenta como 

um dos importantes mecanismos de atuação coordenada, através da interlocução com as 

áreas do setor de saúde e com órgãos intersetoriais, visando garantir uma resposta 

oportuna, eficiente e eficaz; 

 

CONSIDERANDO o teor do Plano Estadual de Contingência para o 

Enfrentamento da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19), que prevê, dentre 

seus objetivos específicos, o estabelecimento de atuação coordenada, no âmbito da 

Secretaria de Estado da Saúde (SES) e demais setores envolvidos, na perspectiva de se 

conferir a devida e eficiente resposta aos casos; 

 

CONSIDERANDO que, dentre as ações do referido Plano, se 

encontra a imprescindível capacitação dos técnicos dos municípios nos fluxos 

epidemiológicos e operacionais, emissão de alertas e orientações às Secretarias Municipais 

de Saúde que, por sua vez e nos moldes das ações instituídas em âmbito estadual, devem 

elaborar seus fluxos de atuação alinhados com as orientações da Secretaria de Estado, 

orientando, inclusive, as equipes de saúde no monitoramento epidemiológico dos casos; 

 

CONSIDERANDO que o Governador do Estado de Goiás, por meio 

do Decreto Estadual nº 9.633, de 13 de março de 2020, alterado pelos Decretos Estaduais 

9.637 de 17 de março de 2020 e 9.638 de 20 de março de 2020, dando cumprimento ao 

disposto nos mencionados atos normativos acima destacados - Lei 13.979/2020, Portaria 

MS 356/2020 e Decreto Federal 10.282/2020 – declarou situação de Emergência na Saúde 

Pública no Estado de Goiás em função da infecção humana pelo Novo Coronavírus, bem 

como estabeleceu medidas preventivas para a contenção e transmissão do Coronavírus-

Covid 19, e enfrentamento da Emergência de Saúde de Importância Nacional, no território 

do Estado de Goiás, inclusive medidas de quarentena; 

 

CONSIDERANDO que a situação de pandemia do Coronavírus- 

Covid 19, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde – OMS -, e a declaração, em 

âmbito nacional, pelo Ministério da Saúde, do estado de transmissão comunitária do novo 
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Coronavírus - estão a exigir uma atuação articulada e coordenada das três esferas 

federativas, conforme competências legais e regulamentares; 

 

CONSIDERANDO que, para efeitos da citada Lei 13.979/2020, a 

quarentena consiste na restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de 

contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, 

animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a 

evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus (art. 2º, II); 

 

CONSIDERANDO que o artigo 3º, da Lei 13.979/2020, previu 

medidas concretas que podem ser adotadas pelos entes federados, entre as quais as de: 

I – isolamento; 
II – quarentena; 
(...) 
VI – restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e 
fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, 
portos ou aeroportos de: 
a) entrada e saída do País; e 
b) locomoção interestadual e intermunicipal; (grifou-se)  

 

CONSIDERANDO que o parágrafo 7º, do mesmo artigo 3º, 

estabelece que a medida de restrição à locomoção intermunicipal poderá ser adotada pelo 

Ministério da Saúde, e pelos gestores locais somente quando autorizados pelo Ministério 

da Saúde (art. 3º, §7º, II); 

 

CONSIDERANDO que a ANVISA, em 23 de março de 2020, através 

da Resolução-RDC nº 353/20, delegou ao Órgão de Vigilância Sanitária ou equivalente 

nos Estados e no Distrito Federal a competência para elaborar a recomendação técnica e 

fundamentada de que trata a alínea "b" do inciso VI do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, com a redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 

2020, relativamente ao estabelecimento de restrição excepcional e temporária por rodovias 

de locomoção interestadual e intermunicipal; 

 

CONSIDERANDO que, em razão da recente edição da citada RDC, 

até o presente momento, o órgão estadual competente, a saber, a Superintendência 

em Vigilância de Saúde (SUVISA), da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, não 

deflagrou normativa a respeito, cujas diretrizes, quando editadas, deverão ser 

seguidas pelos municípios goianos, conforme determina a lei; 
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CONSIDERANDO, por outro lado, que a Constituição Federal/88 

impõe a competência comum1, nas ações de saúde, entre União, Estados e Municípios, 

sendo necessária uma atuação coordena e cooperativa dos entes federativos, devendo 

estabelecer atividades conjuntas para que se possa atender a demanda envolvida na 

prestação do serviço a ser prestado; 

 

CONSIDERANDO que o artigo 23 da CF/88 prevê que: “Leis 

complementares fixarão normas para cooperação entre a União e os Estados, o Distrito  

Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem estar em 

âmbito nacional”;  

 

CONSIDERANDO, ainda, que os Municípios não detêm 

competência constitucional para decretar restrições genéricas ou imprecisas de 

ingresso e circulação em seu território, tampouco para o fechamento de seus limites; 

 

CONSIDERANDO que o fechamento do território do município, 

impedindo a entrada de não residentes, não alcança a finalidade de resguardar a saúde 

pública, uma vez que, conforme acima asseverado, a medida não está embasada em 

evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde de que irá 

conter a circulação do vírus (art. 3º, § 1º, da Lei 13.979/2020); 

 

CONSIDERANDO, portanto, que referidas medidas trazem 

restrições inconstitucionais ao direito de ir e vir, podendo acarretar, inclusive, 

prejuízos irreparáveis à própria saúde pública do Município, dificultando o 

atendimento de saúde da população por pessoas que, por exemplo, residem fora do 

Município e pretendem prestar serviços e/ou auxiliar de certa forma na localidade; 

 

CONSIDERANDO, a edição do decreto municipal n. 3.449/2020, pelo 

qual ampliou as medidas de restrição para impedir a entrada de pessoas não residentes na 

cidade de Pirenópolis;  

 

CONSIDERANDO que o método empregado excede a autonomia 

municipal, suspendendo direitos e garantias fundamentais; 

                                  
1 https://feant.jusbrasil.com.br/artigos/151560719/federalismo-cooperativo-brasileiro  
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CONSIDERANDO, ainda, que o ato adotado não foi motivado sequer 

em dados de evolução do quadro epidemiológico, cujo recebimento e sistematização se dá 

no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde; 

 

CONSIDERANDO que medidas de restrição ao tráfego de pessoas 

ou veículos poderão levar pânico à população, bem como implicar em risco severo de 

desabastecimento e obstrução a serviços essenciais. 

 

Resolve REITERAR A RECOMENDAÇÃO N. 02/2020-1ªPJP ao 

Senhor Prefeito do Município de Pirenópolis , JOÃO BATISTA CABRAL, no limite de 

suas competências, o que se segue: 

 

1) Se abstenha de editar qualquer decreto com a finalidade de 

tomar medidas restritivas a direitos fundamentais ESPECIALMENTE O DIREITO DE 

LOCOMOÇÃO, a título de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 

do COVID-19 (coronavírus), fora da competência constitucional do Município e em 

descompasso com a regulamentação normativa da Lei n. 13.979/2020, especialmente 

a de fechamento do território municipal, impedindo a entrada de não residentes, e, 

INCLUSIVE, A ENTRADA DE PESSOAS QUE NÃO MORAM NA ZONA URBANA DO 

MUNICÍPIO. 

 

 2) Adoção, execução e fiscalização, em atuação conjunta da 

Vigilância Sanitária Municipal, das medidas de redução do fluxo de pessoas, assim 

como de veículos nas áreas limítrofes do município, seguindo, a título de orientação, 

as medidas abaixo, sem prejuízo de outras consideradas pertinentes pela VISA local: 

 

2.a) havendo possibilidade operacional, os veículos que 

estiverem nas vias de acesso ao município poderão ser 

abordados, não proibindo seu livre trânsito, devendo o 

motorista e passageiros serem orientados a evitar a circulação, 

em face da disseminação do COVID-19, colhidos seus dados 

pessoais e telefone para facilitar rastreamento posterior em 

caso de necessidade; 
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2.b) de igual forma, havendo a possibilidade técnica, 

procedida a abordagem descrita na alínea anterior, sendo 

constatados em qualquer ocupante do veículo sintomas 

compatíveis com a COVID-19, inclusive com aferição da 

temperatura por profissionais de saúde, deverão ser 

imediatamente adotadas as medidas necessárias, seguindo-

se os fluxos e protocolos estabelecidos pela autoridade 

sanitária local, nos moldes das orientações estaduais;  

 

2. c) na impossibilidade de manutenção de profissionais da 

saúde durante as citadas abordagens, sendo constatados os 

sintomas compatíveis com o COVID-19, da mesma maneira, 

deverão ser seguidos os fluxos e protocolos estabelecidos 

pela autoridade sanitária local, nos moldes das orientações 

estaduais, encaminhando-se o cidadão, por exemplo, para a 

unidade de saúde de referência.   

 

3) Que seja intensificada a fiscalização sobre eventuais 

ocorrências de transporte clandestino, realizado por veículos oriundos de grandes 

centros urbanos, encaminhando os infratores para avaliação e orientação dos 

passageiros pela Vigilância Sanitária local. 

 

4) QUE SEJA INTENSIFICADA A FISCALIZAÇÃO NAS ÁREAS 

DE VISITAÇÃO E ÁREAS DE CAMPINGS EXISTENTES NO MUNICÍPIO (RIO DAS 

ALMAS, CACHOEIRAS, POUSADAS, HOTÉIS, CASAS DE TEMPORADA E OUTROS) 

PARA QUE NÃO RECEBAM HÓSPEDES E NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS SEJA 

SUSPENSA A VISITAÇÃO, COIBINDO-SE AGLOMERAÇÕES DE PESSOAS; 

 

5) Que seja realizada a imediata suspensão de providências que 

já tenham sido determinadas no âmbito do respectivo ente municipal e que estejam em 

contrariedade ao exposto nesta Recomendação. 
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ADVERTE-SE que tal atuação deve ser tomada, em conjunto com a 

Polícia Militar, Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros locais. 

 

REQUISITA-SE, nesta oportunidade, nos termos dos artigos 129, 

incisos III e VI, CRFB; 26, inciso II, da Lei 8.625/1993 e 8º, § 1º, da Lei 7.347/1985, o 

encaminhamento, a esta Promotoria de Justiça, via e-mail (1pirenopolis@mpgo.mp.br), do 

comprovante do cumprimento da presente recomendação, observando o prazo de 48 

(quarenta e oito) horas. 

 

Saliento que a não observância da presente recomendação enseja a 

adoção das medidas judiciais cabíveis para garantir o efetivo cumprimento das normas de 

proteção à saúde pública, sem prejuízo da responsabilização civil, administrativa ou criminal 

dos destinatários. 

 

Pirenópolis, 16 de abril de 2020. 
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