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RECOMENDAÇÃO Nº 002/2020 
  

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, através da 

Promotora de Justiça que subscreve a presente Portaria, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 129, inciso III, da Constituição 

Federal; art. 25, IV, alínea "a", da Lei Federal n.º 8.625/93, art. 4.º, inciso 

IV, alínea "a", da Lei Estadual n.º 12/94 e art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 
7.347/85; 

 
CONSIDERANDO o disposto no caput do artigo 127 da Constituição 

Federal, segundo o qual o Ministério Público é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
 

CONSIDERANDO 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); 

 

CONSIDERANDO 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”; 

 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da 
Portaria GM/MS nº 188/2020, 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; 

 

CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde 

                                                           
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.    

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5847:regulamento-sanitario-internacional-rsi&Itemid=812
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5847:regulamento-sanitario-internacional-rsi&Itemid=812
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7616.htm
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(OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em que 

uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão 
sustentada entre humanos; 

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 48.809, de 14 de março de 2020, 

alterado pelo Decreto nº 48.822, de 17 de março de 2020; 
 

CONSIDERANDO que, inobstante todas as recomendações das autoridades 
sanitárias, no âmbito federal, estadual e/ou municipal, tem chegado ao 

conhecimento deste órgão o descumprimento das medidas restritivas 
oriundas das autoridades sanitárias, devendo ser observado o que dispõem 

os citados decretos, inclusive as atividades religiosas com público superior a 
50 (cinquenta) pessoas, atividades estas que propiciam grandes 

aglomerações de pessoas de todas as idades, reunidas em um mesmo local, 

aumentando exponencialmente os riscos de transmissão do COVID-19; 
 

CONSIDERANDO a alta escalabilidade viral do COVID-19, exigente de 
infraestrutura hospitalar (pública ou privada) adequada, com leitos 

suficientes e composta com aparelhos respiradores em quantidade superior 
a censo populacional em eventual contágio, o que está fora da realidade de 

qualquer centro médico envolvido; 
 

CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 
2017, a qual prevê, em seu Anexo CII, o regramento relacionado ao 

Planejamento, Execução e Avaliação das Ações de Vigilância e Assistência à 
Saúde em Eventos de Massa; 

 
CONSIDERANDO que a sobredita Portaria tem por finalidade prevenir e 

mitigar os riscos à saúde a que está exposta a população envolvida em 

eventos de massa, a partir da definição de responsabilidades dos gestores 
do SUS, da saúde suplementar e do estabelecimento de mecanismos de 

controle e coordenação de ação durante todas as fases de desenvolvimento 
dos eventos com foco nas ações de atenção à saúde, incluindo promoção, 

proteção e vigilância e assistência à Saúde. (Origem: PRT MS/GM 
1139/2013, Art. 2º); 

 
CONSIDERANDO que para efeito de planejamento, execução e avaliação 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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das ações de vigilância e assistência à saúde em eventos de massa, são 

adotados os seguintes conceitos: (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º) 
I -Evento de Massa (EM): atividade coletiva de natureza cultural, esportiva, 

comercial, religiosa, social ou política, por tempo pré-determinado, com 
concentração ou fluxo excepcional de pessoas, de origem nacional ou 

internacional, e que, segundo a avaliação das ameaças, das vulnerabilidades 
e dos riscos à saúde pública exijam a atuação coordenada de órgãos de 

saúde pública da gestão municipal, estadual e federal e requeiram o 
fornecimento de serviços especiais de saúde, públicos ou privados 

(Sinonímia: grandes eventos, eventos especiais, eventos de grande 
porte);(Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, I) II -organizador de 

evento: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, civil ou 
militar, responsável pelo planejamento e realização do evento de massa; 

(Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, II) III -autoridade sanitária: órgão 

ou agente público competente da área da saúde, com atribuição legal no 
âmbito da vigilância e da atenção à saúde; (Origem: PRT MS/GM 

1139/2013, Art. 4º, III); IV - autoridade fiscalizadora competente: agente 
público competente da vigilância sanitária e da saúde suplementar, com 

poder de polícia administrativo; (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, 
IV) V - agente público regulador: autoridade pública sanitária, delegada pelo 

Gestor Local, que tem como função realizar a articulação entre os diversos 
níveis assistenciais do sistema de saúde, visando melhor resposta para as 

necessidades do paciente, ou seja, Médico Regulador da Central de 
Regulação das Urgências e/ou Central de Regulação de Leitos e/ou 

Complexo Regulatório; (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, V); 
 

CONSIDERANDO que medidas semelhantes foram adotadas em vários 
estados da federação; 

 

CONSIDERANDO que até o presente momento há 28 casos confirmados do 
COVID-19 somente no Estado de Pernambuco2; 

 
CONSIDERANDO que o decreto do Governador de Pernambuco segue as 

recomendações do Ministério da Saúde previstas no Plano de Contingência 
Nacional, na qual recomenda que durante o período de emergência em 

saúde pública sejam adotadas medidas de restrição de atividades, no âmbito 

                                                           
2 http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/ 
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de sua competência, com o objetivo de evitar a possível contaminação ou 

propagação do coronavírus; 
 

CONSIDERANDO que essa medida restritiva visa retardar a propagação do 
vírus e garantir que a rede de saúde local não venha a colapsar, garantindo, 

via de consequência, o melhor suporte àqueles que dela venham a 
efetivamente utilizar; 

 
CONSIDERANDO que o Estado de Pernambuco já registra casos de 

transmissão comunitária, cuja exposição pode colocar em risco exponencial 
a população em geral; 

 
 

RESOLVE: 

 

 

RECOMENDAR aos líderes/autoridades de todas as religiões em atividade 

nesta cidade, que cumpram integralmente o conteúdo do Decreto nº 48.809, 
de 14 de março de 2020, alterado pelo Decreto nº 48.822, de 17 de março 

de 2020, notadamente quanto à proibição da realização de cultos, missas, 
reuniões judaicas, islâmicas, de matriz afro-descendentes, sikhistas, 

budistas, hinduístas, de culto tradicional chinês, espíritas e outras 
celebrações de caráter religioso que aglomerem mais de 50 (cinquenta) 

pessoas, devendo, ainda, ser estimuladas as celebrações de forma virtual ou 
através de qualquer outro meio de comunicação, não sendo vedado que 

esses locais continuem abertos para orações dos seus fiéis, que devem ser 
orientados a se organizarem de forma ordenada, obedecendo a um 

distanciamento seguro e limitado ao quantitativo acima descrito. 

 
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos 

dela advindos: 
 

a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do 
recomendado; 

 
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou 

omissão, para viabilizar futuras responsabilizações civil, administrativa e 
criminal; 
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c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou 
criminais; 

 
d) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os 

destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente 
recomendação, devendo encaminhar à esta 2ª Promotoria de Justiça de 

Gravatá, pelo e-mail pjgravata@mppe.mp.br as providências tomadas e a 
documentação hábil a provar o fiel cumprimento do seu cumprimento. 

 
REMETA-SE cópia desta Recomendação: 

 
a) Aos representantes da polícia civil e militar, como também a (ao) 

Secretário (a) de Saúde desta cidade, para conhecimento e 

cumprimento; 

b) Ao Conselho Superior do Ministério Público, para conhecimento; 

c) Aos CAOP’S SAÚDE, CIDADANIA e CRIMINAL, para ciência de todas as 

ações e resultados, como também de monitoramento pelo Gabinete de 

Acompanhamento da Pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2);  
d) À Secretaria-Geral do Ministério Público para a devida publicação no 

Diário Oficial do Estado; 

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

ao Prefeito desta cidade, acerca do conteúdo da presente 

recomendação. 
 

Gravatá/PE, 20 de  março de 2020.  
 

 
FERNANDA HENRIQUES DA NÓBREGA 

Promotora de Justiça 

mailto:pjgravata@mppe.mp.br

