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Promotoria de Justlca de Porteiras 

RECOMENDACAO N° 0006/2020/PmJPTR 

09.2020.00001372-5 

Objeto: Recomcndar aos gerentes de Supermercados, Atacadocs e demais estabelecimentos que 

comercializam generos alimenticios, que adotem providencias necessarias para prevencao ao 

coronavirus, tluxos de atendimento, para evitarem aglorneracoes. 

O MINTSTERJO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA, por seu Promotor de 

Justica ao final subscrito, em respondencia na Comarca de Jati, no uso das atribuicoes que lhe 

sao conferidas pelos artigos 129, incisos m,VI e IX, da Constiruicao Federal de 1988; artigo 26, 

inciso I, e alineas, da Lei Federal n° 8.625/93, artigo 7°, inciso I, da Lei Complementar Federal 

n° 75/93, e atendendo as determinacocs constantes da Resolucao n° 036/2016 do OECPJ/CE; 

CONSIDERANDO que, a teor do art. 27, paragrafo unico, inciso IV, da Lei 

Federal 8.625/93, Lei Organica Nacional do Ministerio Publico (LONMP), cabe ao Ministerio 

Publico exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituicoes Federal e Estadual, sempre 

que se cuidar de garantir-lhes o respeito pelos poderes estaduais ou municipais e, no exercicio 

dessas arribuicoes, promover Acoes Civis Publicas, Inqueritos Civis, Procedimentos 

Administrativos, Recomendacoes dirigidas a orgaos e entidades, requisitando ao destinatario sua 

divulgacao adequada e imediata, assim como resposta por escrito; 

CONSIDERANDO que a saude e direito de todos e <lever do Estado, nos termos 

do art. 196 da Constituicao Federal; 

CONSIDERANDO que a Organizacao Mundial da Saude, em 11 de marco de 

2020, declarou situacao de pandemia de COVID-19, doenca causada pelo novo coronavirus 

(Sars-Cov-Z), momento em que uma doenca se espalha por diversos continentes com 

transmissao sustentada entre humanos; 

CONSIDERANDO que o Ministerio da Saude, nos termos da Portaria 

n°188/2020, cditada com base no Dccreto Federal n." 7.616/2011, declarou situacao de 

Emcrgencia em Saudc Publica de fmportiincia Nacional (ESPTN) cm decorrcncia da lnfcccao 
Humana pclo novo coronavirus (Sars-Cov-Z); 
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CONSIDERANDO a Nota Tecnica Conjunta n° 1/2020, claborada pclo 

Conselho Nacional do Ministerio Publico e o Ministerio Publico Federal, que trata da atuacao 
dos membros do Ministerio Publico brasileiro, em face da decretacao de Erncrgencia de Saude 

Publica de lrnportancia Nacional para o coronavirus (COVID-19), em que se evidencia "a 

necessidade de atuacao conjunta, interinstitucional, e voltada a atuacao preventiva, extrajudicial 

e resolutiva, em face dos riscos crescentes da epidemia instalar-se no territ6rio nacional"; 

CONSIDERANDO que o Govemo do Estado do Ceara, por meio do Decreto n° 

33.510, de 16 de marco de 2020, decretou situacao de emergencia em saude, devido ao aumento 

do numcro de casos suspeitos e a confirmacao de casos de contaminacao pela COVID-19 no 

Estado do Ceara, dispondo sobre diversas medidas para enfrcntamcnto e contencao da infeccao 

humana pelo novo coronavirus, tendo intensificado as medidas por meio do Decreto n° 33.519 

de 19 de marco de 2020; 

CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justica, com atribuicao na Defesa da 

Saude Publica, instaurou o Procedimento Administrativo 09.2020.00001372-5 com a finalidade 

de acompanhar as providencias que estao sendo adotadas pelo Municipio de Jati para o 

enfrentamento do Novo Coronavirus; 

CONSIDERANDO que e irnprescindivel o acompanhamento, pelo Ministerio 

Publico, das providencias que estao sendo adotadas no iimbito do municipio de Jati para o 

enfrentamento desta pandemia; 

CONSTDERANDO inumeras denuncias de aglomeracao de populares dentro dos 

Supermercados, em especial dos Atacadoes; 

RESOLVE RECOMENDAR aos GERENTES\PROPRTETARIOS DOS 

ESTABELEClMENTOS COMERCIAIS que comercializam generos alimenticios, bem como as 

pessoas fisicas ou juridicas no que couber, para em prazo imediato: 

I) Estabelecer horarios para atendimento exclusivo de idosos e pessoas com 

deficiencia, de preferencia bem cedo, inclusive com service de entrega por telefone, sempre que 

possivel; 
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2) Controlar o fluxo de entrada, evitando que varias pessoas do mesmo grupo 

familiar adentre no estabelecimento, inclusive com criancas; 

3) 0 fomecimento de kits de higiene para os Iuncionarios na escala de trabalho, 

conforrne indicado pela vigilancia sanitaria; 

4) Limpeza intensa dos locais com disponibilizacao de sabao, alcool gel e 

limpeza de maquinas de cartiio com alcool gel apos cada utilizacao; 

5) Estabelecer, sempre que possivel, service de entrega por telefone, para evitar 

grandes agrupamentos de pessoas; 

Orientacoes para services de entrega em domicilio (delivery) 

l)Realizar rigidos protocolos de limpeza na manipulacao dos itens, na guarda, 

no transporte c na entrega; 

2)A cntrega devera ser feita, prefcrcncialmentc, sem contato fisico e, caso seja 

nccessario, guardar distancia minima de um metro c meio. 

Aos representantcs das Guardas Municipais e/ou Policia Militar: 

l) Recomenda que a policia militar e a guarda municipal facam ampla 

divulgacao da presente recomendacao, junto aos responsaveis pelos estabelecimentos que 

comercializam generos alimenticios, dando prioridades aos que comumente apresentam maior 

fluxo de pessoas, com intuito de inibir a aglorneracao de pessoas e orientar seus gerentes/ 

proprietaries devem proceder; 

Aos Secretaries Municipais, dirigentes de radios e demais veiculos de 

comunicacao: 

I) Dar ampla divulgacao nos meios de comunicacao, notadamente nos sites 

oficiais, radio, reparticocs publicas (em especial nos cstabclecimentos de saude), midias sociais 

e demais mcios de cornunicacao, contribuindo para que a populacao evite o aglomerado nos 

bancos, lotericas e superrncrcados. 
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2) Ao Secretario de Infra cstrutura ou outro responsavel pelos alvara de 

funcionamento e/ou sanitario, caso seja possivel, fazer um levantamento de todos os 

supennercados e mercadinhos maiores, disponibilizando o endereco e telefone, inclusive com 

Whatsapp, para que o Ministerio Publico e o Municipio possam entrar em contato sempre que 

necessario; 

Remeta-se a presente RECOMENDA<;::AO para o Prefeito e Secretarios 

Municipais, para ampla divulgacao, aos gerentes de supennercados, atacadoes e cornercios de 

generos alimenticios para adocao das providencias cabiveis, e ainda para: a) As radios difusoras 

do Municipio para conhecimento da RECOMENDA<;:AO, dando a devida publicidade; b) 0 

Centro de Apoio Operacional da Cidadania, por meio de sistema infonnatizado. 

Publique-se no Diario do MPCE. Registre-se. Arquive-se. 

Porteiras, 24 de rnarco de 2020 

Akides Luiz Fonseca Lima de Sena 

Promotor de Justica 
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