
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 03/2020

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  PIAUÍ,  por  sua

representante, titular da 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, no uso das

atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, I, da Constituição Federal, art.

25, III, da Lei n° 8.625/93 e art. 36, III, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:

CONSIDERANDO que,  em  30.01.2020,  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);

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através

da  Portaria  GM/MS  nº  188/2020,  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;

CONSIDERANDO  que  o  Decreto  Estadual  nº  18.895/2020

declara estado de calamidade pública em todo o território piauiense, em razão

da pandemia causada pelo COVID 19;

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 18.901 determina a

suspensão de todas as atividades em bares,  restaurantes,  cinemas,  clubes,

academias, casas de espetáculo e clínicas de estética; das atividades de saúde

bucal/odontológica,  públicas  e  privadas,  exceto  aquelas  relacionadas  aos

atendimentos de urgência e emergência; de eventos esportivos; das atividades

comerciais em shopping centers;
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CONSIDERANDO, ainda, que o Decreto Estadual nº 18.902,

no  seu  Art.  1º determina  que  ficam  suspensas  todas  as  atividades

comerciais  e  de  prestação  de  serviços  no  âmbito  do  Estado  do  Piauí,

ficando ressalvadas apenas as atividades elencadas no parágrafo primeiro;

CONSIDERANDO o vídeo publicado pelo Exmo Sr. Prefeito

do Município de Bom Jesus, Marcos Elvas, noticiando descumprimento, pelo

comércio local do município de Bom Jesus, das disposições contidas nos

Decretos Estaduais nº(s) 18.901 e 18.902, estando em pleno funcionamento

estabelecimentos relacionados a atividades não essenciais, não contidas no

rol de serviços excepcionados pelos Decretos acima referidos;

CONSIDERANDO que  o  funcionamento  dos  bares  e

restaurantes,  bem como dos estabelecimentos  comerciais  relacionados a

atividades  não  excepcionadas,  infringe  os  Decretos  referidos,

comprometendo a saúde dos trabalhadores e dos demais cidadãos;

CONSIDERANDO que  o  descumprimento  das  medidas

elencadas nos Decretos poderá acarretar a responsabilização   pelos crimes

de    infração de medida sanitária preventiva (art. 268, CP) e desobediência (art.

330, CP);

CONSIDERANDO que compete, também, à Polícia Militar

do Estado do Piauí a fiscalização do cumprimento das determinações

do  Poder  Público  que  visam  à  prevenção  ao  contágio  pelo  Novo

Coronavírus (COVID-19); 

RESOLVE:
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RECOMENDAR: 

A)  Aos  Comerciantes de Bom Jesus  que obedeçam aos Decretos

Estaduais  18.901  e  18.902,  de  modo  que estabelecimentos  de  atividades  não

essenciais ou não autorizadas pelo poder público devam permanecer fechados e que

os  estabelecimentos  de  atividades  essenciais  funcionem  como  determinado  nos

Decretos citados, sendo vedado o consumo de alimentos no próprio estabelecimento, e

devendo haver, obrigatoriamente, o controle do fluxo de pessoas, de modo a impedir

aglomerações,  conforme as  determinações  sanitárias  expedidas  pela  Secretaria  de

Estado da Saúde do Piauí, ficando cientes, a partir da publicação desta Recomendação

que o não fechamento ou o funcionamento de  modo a desobedecer  os  Decretos

citados poderá acarretar a responsabilização   pelos crimes de   infração de medida

sanitária preventiva (art. 268, CP) e desobediência (art. 330, CP); 

B) ao Comandante da Polícia Militar de Bom Jesus que intensifique

a  fiscalização  sobre  o  comércio  local,  observando  as  disposições  constantes  dos

Decretos  Estaduais  18.901  e  18.902,  devendo  permitir  a  abertura  somente  os

estabelecimentos relacionados às atividades essenciais excepcionadas pelos Decretos.

Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no

diário  eletrônico  do Ministério  Público,  bem como se remetam cópias  ao Conselho

Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da

Saúde e aos blogues e portais de notícias da região para que se dê ampla divulgação.

De Teresina para Bom Jesus (PI), 31 de março de 2020.

LENARA BATISTA CARVALHO PORTO

PROMOTORA DE JUSTIÇA
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