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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 Constituição Federal; no art. 97, parágrafo único, da 

Constituição Estadual; no art. 25, inciso IV, da Lei nº 8.625/93; no art. 8º 

da Lei nº 7.347/85; e nos artigos 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 democrático 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 

institucionais do Ministério Público estão “zelar pelo efetivo respeito dos 

Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 

assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 

garantia”, 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 

constitucionalmente 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 

institucional, compete-lhe “expedir recomendações, visando à melhoria dos 
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serviços públicos e de relevância pública, bem como o respeito aos 

interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando 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 

constitucionais do cidadão visa à garantia do seu efetivo respeito pelos 

Poderes Públicos e pelos prestadores de serviços de relevância pública, 

cabendo ao Ministério Público notificar o responsável para que tome as 

providências necessárias a prevenir a repetição e fazer cessar o desrespeito 

verificado, bem como promover a responsabilidade pela ação ou omissão 

inconstitucionais (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 relativas à 

prevenção; 

 

CONSIDERANDO que 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 à população em eventual contágio, o que está fora da 

realidade da estrutura hospitalar do Município de Jaguariúna e, aliás, de 

qualquer centro médico deste Estado; 

 

CONSIDERANDO a Portaria do Ministério da Saúde 

nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio da qual o Ministro de Estado da 

Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979/2020 

incluiu a quarentena, que abrange a “restrição de atividades (...) de maneira 
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a evitar possível contaminação ou propagação do coronavírus”, bem como 

determinou que o gestor local de saúde, autorizado pelo Ministério da Saúde, 

pode adotar a medida de quarentena”; 

 

CONSIDERANDO as demais recomendações já 

expedidas pelo Estado de São Paulo, inclusive de suspensão de aulas na 

rede pública e da determinação de QUARENTENA, iniciada no dia 24 de 

março de 2020, conforme Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, 

consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível 

contaminação ou propagação do coronavírus, suspendendo-se todas as 

atividades comerciais e a prestação de serviços não essenciais; 

 

CONSIDERANDO as medidas já adotadas pela 

Prefeitura Municipal de Jaguariúna para a restrição de atividades e 

circulação de pessoas no âmbito da municipalidade, dentre elas a publicação 

do DECRETO MUNICIPAL Nº 4.154, de 23 de março de 2020, que “Decreta 

quarentena no Município de Jaguariúna para o enfrentamento da pandemia 

decorrente do coronavírus (COVID-19)” e, dentre outras providências, 

determinou, em seu artigo 2º, a suspensão do atendimento presencial ao 

público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, 

especialmente em: a) comércio varejista e prestadores de serviço em geral; b) 

bar; c) restaurante; d) academia e centro de ginástica; e) ambulante; e f) 

banca de jornal; 

 

CONSIDERANDO, ainda, que o §5ª do artigo 2º do 

DECRETO MUNICIPAL Nº 4.154, de 23 de março de 2020 prevê que “O 
descumprimento destas medidas restritivas sujeitará o infrator à 
aplicação das sanções administrativas/sanitárias, inclusive cassação 
do alvará de funcionamento, interdição administrativa dos 
estabelecimentos, se necessário, lavratura de auto de infração, 
imposição de multa no valor de R$ 2.026,10 e comunicação dos fatos 
à autoridade policial competente para apuração dos crimes previstos 
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nos artigos 268 e 330 do Código Penal, se a infração não constituir 
crime mais grave”; 

 

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento do 

Ministério Público a existência de mobilização, realizada pela Associação 

Comercial e Industrial de Jaguariúna, com a finalidade de pleitear a 

reabertura do comércio; 

 
RESOLVE, com fundamento nos artigos 37, caput, 

127, caput, 129, II e III, e 225, todos da Constituição; e 103, VII, e 113, § 1º, 

da Lei Complementar Estadual nº 734/93; expedir  

 

RECOMENDAÇÃO  
 

ao PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA, para 

que: 

 

- com o objetivo de restringir, ao máximo, a 

propagação do novo Coronavírus (COVID-19), de forma excepcional e com o 

interesse de resguardar o interesse da coletividade, adote todas as 
providências legais cabíveis para garantir a MANUTENÇÃO DA 
SUSPENSÃO do atendimento presencial ao público em estabelecimentos 
comerciais e prestadores de serviços, especialmente em: a) comércio 
varejista e prestadores de serviço em geral; b) bar; c) restaurante; d) 
academia e centro de ginástica; e) ambulante; e f) banca de jornal no 
âmbito do Município de Jaguariúna até o dia 07/04/2020 (prazo da 

previsão da quarentena no Estado de São Paulo), sem prejuízo de 

necessidade de eventual prorrogação, com a consequente fiscalização do 

cumprimento e responsabilização em caso de descumprimento, sem 

prejuízo da comunicação dos fatos à autoridade policial competente para 

apuração dos crimes previstos nos artigos 268 e 330 do Código Penal, se a 

infração não constituir crime mais grave; 
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O destinatário deve, além de realizar a comunicação 

formal à Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna, conferir ampla 

publicidade à presente recomendação, com sua divulgação nos órgãos de 

publicação dos atos do Poder Público Municipal e, do seu conteúdo, no site 

do ente, nos termos do artigo 27, inciso IV, da Lei Federal nº 8.625, de 12 de 

fevereiro de 2003, encaminhando documentação, no prazo de 05 (cinco) dias 

do recebimento desta, que comprove as providências adotadas, bem como 

relatório detalhado, no prazo de 15 (quinze) dias, do exercício do poder de 

polícia administrativa em relação a eventuais violadores das restrições 

fixadas.  

 

O não atendimento da presente Recomendação 

poderá ensejar o ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público 

para que o Poder Judiciário obrigue a Municipalidade a promover todas as 

medidas necessárias e os particulares a cumprirem as restrições 

recomendadas, sem prejuízo de eventual ação de responsabilização civil por 

atos de improbidade em face dos agentes públicos. 

 

Jaguariúna, 27 de março 2020. 
 
 
Flavia Travaglini Zulian 
Promotora de Justiça 


