
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENTE
FEIJÓ

RECOMENDAÇÃO

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO , por seu órgão que esta
subscreve, no exercício das atribuições que lhe são conferidas por lei, com fundamento no art .
127, caput, e art . 129, incisos II e III, da Const ituição Federal; no art . 97, parágrafo único, da
Const ituição Estadual; no art . 25, inciso IV, da Lei nº 8.625/93; no art . 8º da Lei nº 7.347/85; e
nos art igos 103, inciso VIII, e 104, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual nº 734/93 e;

 
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público “a defesa da ordem jurídica,

do regime democrát ico e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art . 127, caput, da
CF/88, e art . 1º, da LC nº 75/1993);

 
CONSIDERANDO que entre as funções inst itucionais do Ministério Público estão

“zelar pelo efet ivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na Const ituição, promovendo as medidas necessárias a sua garant ia”,
especialmente quanto “às ações e aos serviços de saúde” (art . 129, II, da CF/88, art . 2º e 5º, V,
“a”, da LC n º 75/1993);

 
CONSIDERANDO que a saúde é direito social const itucionalmente reconhecido

(art . 6°, da CF/88) e que são de relevância pública as ações e serviços de saúde (art . 197, da
CF/88);

 
CONSIDERANDO que entre os instrumentos de atuação do Ministério Público para

cumprimento de sua missão inst itucional, compete-lhe “expedir recomendações, visando à
melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como o respeito aos interesses,
direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, f ixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis” (art . 129, III, da CF/88, e art . 6º, VII e XX, da LC nº 75/93);

 
CONSIDERANDO que a defesa dos direitos const itucionais do cidadão visa à

garant ia do seu efet ivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos prestadores de serviços de
relevância pública, cabendo ao Ministério Público not if icar o responsável para que tome as
providências necessárias a prevenir a repet ição e fazer cessar o desrespeito verif icado, bem
como promover a responsabilidade pela ação ou omissão inconst itucionais (art . 11 a 14, LC nº
75/93);

 
CONSIDERANDO as orientações expedidas pela ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE

SAÚDE quanto ao COVID-19, entre as quais estão destacadas a declaração de pandemia e
medidas essenciais relat ivas à prevenção;

 
CONSIDERANDO que o Decreto 65.170 de 04 de setembro 2020 estendeu as

medidas de quarentena  no Estado de São Paulo até 19 de setembro de 2020;
 
CONSIDERANDO que a unidade administrat iva em que se encontra o Município de

Regente Feijó foi reclassif icada para a fase amarela do “Plano São Paulo”;
 
CONSIDERANDO que o Município de Regente Feijó editou o Decreto nº 3.182, de 8
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CONSIDERANDO que o Município de Regente Feijó editou o Decreto nº 3.182, de 8
de setembro de 2020 para regulamentar referida fase.

 
CONSIDERANDO que do anexo do decreto Municipal permit iu-se a realização de

eventos nos seguintes moldes e sem exigência de período prévio:  “4. Eventos, convenções e
at ividades culturais: lotação máxima de 40% (quarenta por cento) da capacidade local, com
controle de acesso nas entradas e horário reduzido em 08 horas. A venda de
ingresso/entrada deverá ser realizada apenas online, def inindo assentos com distanciamento
de segurança. Permanecem proibidas as at ividades com público em pé. Adoção dos
protocolos geral e setorial específ ico;”

 
CONSIDERANDO que referida previsão encontra-se em dissonância com o “Plano

São Paulo” que restringe os eventos “após a região f icar ao menos 28 dias consecutivos na
fase amarela” (vide ht tps://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/).

 
CONSIDERANDO, portanto, que há discrepância entre o Decreto Municipal com o

Estadual;
 
CONSIDERANDO que na ação civil pública 1000482-09.2020.8.26.0493 o juízo

condenou o Município de Regente Feijó a cumprir o Decreto Estadual nº 64.881/2020 e todas
as disposições emanadas pelas autoridades sanitárias do Governo do Estado de São Paulo,
no que se refere a pandemia do Covid-19 (coronavírus),enquanto perdurar seus efeitos, bem
como para condená-lo a proceder à orientação da população, f iscalização, execução e
cumprimento das determinações legais vigentes no tocante à vigilância epidemiológica, na
forma do art . 18, IV, “a” da Lei 8.080/90,sob pena da multa diária já f ixada.

 
CONSIDERANDO que no Decreto Estadual, em seu art igo 3º, estabeleceu-se que,

em caso de descumprimento deste decreto, pode-se conf igurar prát ica dos crimes disposto
nos art igos 268 e 330 do Código Penal, se a infração não const ituir crime mais grave.

 
RESOLVE, com fundamento nos art igos 37, caput, 127, caput, 129, II e III, e 225,

todos da Const ituição; e 103, VII, e 113, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 734/93; expedir
 
RECOMENDAÇÃO
 
1) Dest inatário:
 
Município de Regente Feijó.
 
2) Objeto:
 
Recomenda-se que no exercício da autotutela revogue ou ret if ique o Decreto

Municipal nº 3.182, de 8 de setembro de 20202, no que tange ao item 4 que trata de eventos,
com o f im de adequá-lo ao previsto no “Plano São Paulo” para a “Fase Amarela” em que o
Município se encontra classif icado (vide ht tps://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/).

 
3) Publicidade
 
O dest inatário deve conferir ampla publicidade à presente recomendação, com sua

divulgação nos órgãos de publicação dos atos do Poder Público Municipal e no site do ente,
nos termos do art igo 27, inciso IV, da Lei Federal nº 8.625, de 12 de fevereiro de 2003,
encaminhando documentação, no prazo de 48 horas do recebimento desta, que comprove as
providências adotadas, com o f im de evitar a realização de eventos em dissonância com o
previsto no “Plano São Paulo”.

 
4) Consequências jurídicas do não atendimento da Recomendação
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O não atendimento da presente Recomendação poderá ensejar no cumprimento
da ação civil pública movida por este órgão ministerial para que o Poder Judiciário obrigue a
Municipalidade a promover todas as medidas necessárias, sem prejuízo de eventual ação de
responsabilização civil por atos de improbidade em face dos agentes públicos omissos.

 

 

Regente Feijó, 09 de setembro de 2020.
 

                           
 
 

VANESSA ZORZAN
Promotora de Just iça

Documento assinado eletronicamente por VANESSA ZORZAN , Promotor de Justiça, em
09/09/2020, às 17:02, conforme art. 1º , III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador
1152067 e o código CRC AD989003 .
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