
 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CALÇADO

RECOMENDAÇÃO Nº 001/2022

REFERÊNCIA: Reforço na adoção das ações de enfrentamento
às doenças virais pelo município, face novo cenário
epidemiológico decorrente do recrudescimento da pandemia da
COVID-19 e do surto de influenza (H3N2).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, por meio da
Promotora de Justiça que subscreve a presente Recomendação, 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 que incumbe ao Ministério Público a defesa dos interesses
difusos, coletivos, sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da
Constituição Federal, entre os quais o direito à saúde, previsto no artigo 196 do
mesmo diploma, sendo certo que a vida é o bem maior a ser protegido pela ordem
jurídica, devendo ser prioridade para todo gestor público, sobretudo em época de
pandemia;

CONSIDERANDO  que o STJ, no julgamento do RESp 16816901,  afirmou que a
disciplina do direito à saúde encontra na jurisprudência pátria correspondência com
o próprio direito à vida, de forma que a característica da indisponibilidade do direito
já decorre dessa premissa firmada;

CONSIDERANDO  que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
declarou pandemia para o novo coronavírus, ou  seja, momento em que uma
doença  se  espalha  por  diversos  continentes  com transmissão  sustentada  entre
humanos, bem como a situação de  calamidade pública imposta ao  Estado  de
Pernambuco com a chegada da pandemia da COVID-19, com edição de vários atos
normativos,  em especial  o  Decreto  nº  48.809,  de  14  de  março  de  2020,  que
regulamenta, no Estado de Pernambuco, medidas temporárias para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, conforme previsto na Lei  Federal  nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020;

CONSIDERANDO as medidas adotadas pelo Governo Estadual, pela Secretaria de
Estado da Saúde e pela Secretaria-Executiva de Vigilância em Saúde de
Pernambuco, para conter a disseminação da pandemia;

1 https://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STJ/attachments/STJ_RESP_1681690_e93e6.pdf?Signature=xeTHH1%2B%2BQTbxc
%2BSzNyMn4B%2BkeA0%3D&Expires=1591212652&AWSAccessKeyId=AKIARMMD5JEAO765VPOG&response-content- 
type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=48790fadbe59af83b78d3255d19d45bc
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CONSIDERANDO que, nos últimos dias, os dados epidemiológicos demonstram um
galopante aumento do número de casos de indivíduos com síndrome respiratória
aguda grave (SRAG), muitos deles relacionados à epidemia provocada pela nova
variante do vírus da influenza (H3N2);

CONSIDERANDO que a  circulação comunitária no estado da  “ômicron”,  nova
variante  do SARS-CoV-2,  tem provocado  um aumento  do  número  de  casos  da
COVID-19;

CONSIDERANDO que além dos casos de infecção por um dos vírus prevalentes,
ainda estão sendo registrados casos de pessoas infectadas por ambos os vírus,
situação esta denominada de “flurona”,  ou seja,  quando o indivíduo é portador
simultaneamente dos vírus da influenza e do novocoronavírus;

CONSIDERANDO que tal cenário tem preocupado as autoridades sanitárias, visto
que o adoecimento de várias pessoas ao mesmo tempo, inclusive com necessidade
de suporte ventilatório avançado em unidades de terapia intensiva, faz com que o
sistema de saúde seja colocado sob pressão;

CONSIDERANDO que dados divulgados pelos meios de comunicação informam a
existência de fila de espera de leitos de UTI, situação esta verificada nos piores
momentos da pandemia da COVID-19;

CONSIDERANDO que dentre vários motivos que podem ser elencados como
causadores desse recrudescimento, destacam-se o relaxamento das medidas de
distanciamento social, de proteção individual, da higiene sanitária, além da
existência de bolsões de não vacinados, dentre outras;

CONSIDERANDO que o SUS é um sistema interfederativo, com responsabilidades
partilhadas,  na  qual  todas  as  regiões  de  saúde  devem garantir  o  máximo  de
resolutividade para o atendimento das necessidades geradas pela pandemia;

CONSIDERANDO  que além do Plano de Contingência Estadual, há os planos de
contingência municipais, onde estão previstas medidas para o enfrentamento de
uma pandemia, dentre as quais a utilização de todos os serviços de saúde
disponíveis no território, tanto de baixa, média, como também de alta
complexidade;

CONSIDERANDO  que  o  momento  epidemiológico  vigente  requer  a  tomada de
medidas mais restritivas, a exemplo da ampliação da oferta de leitos de terapia
intensiva e enfermaria, para o atendimento dos casos de SG, SRAG e da infecção
humana pela influenza e pelo SarS-CoV-2, visto que muitos pacientes
diagnosticados com citadas viroses, podem ser atendidos por unidades de saúde de
menor complexidade, fluxo este que garante vaga nos leitos de referência e UTI,
reservados para atendimento dos casos mais graves;
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CONSIDERANDO que o CONASEMS – Conselho Nacional de Secretarias Municipais
de  Saúde – já se pronunciou recomendando aos municípios um “conjunto de
medidas que devem ser tomadas na perspectiva, tanto da contenção da epidemia,
como da  reorganização e  ajuste  da  assistência  para  esse  momento  crítico  que
atravessamos”,  sugerindo “que essas  medidas componham um “Plano Municipal
para o Enfrentamento da Epidemia de Coronavírus”2;

CONSIDERANDO o devastador impacto humanitário provocado pela pandemia do
Sars-CoV-2, onde até o presente momento mais de 616.691 vidas foram ceifadas
somente no Brasil3, especialmente por não se contar, até o presente momento, com
alternativa terapêutica cientificamente comprovada e disponível para tratar
eficientemente a doença causada pelo novo coronavírus;

CONSIDERANDO que a situação da pandemia da COVID-19 no estado de
Pernambuco conta até a presente data com um total de 643.307 casos confirmados
e 20.310 óbitos4;

CONSIDERANDO  que apesar de não se contar com uma alternativa terapêutica
cientificamente comprovada para tratar as complicações causadas pelo Sars-CoV-2,
conta-se  com a  existência  de  várias  vacinas  aprovadas  por  órgãos  reguladores
sanitários de diversos países, inclusive do Brasil (ANVISA);

CONSIDERANDO  que indicadores demonstram que a vacinação em massa tem
sido capaz de frear o avanço dos casos graves da COVID-19 em vários países;
CONSIDERANDO que alguns municípios, a exemplo de Calçado/PE, têm adotado
de forma bastante heterogênea critérios de vacinação que contradizem as diretrizes
do PNO-COVID, o que vêm gerando descoordenação e distorções interfederativas
que podem comprometer o sucesso do processo de imunização e,
consequentemente, da redução dos óbitos;

CONSIDERANDO que  apesar  de  até  o  presente  momento  ainda  não  ter  sido
concluída a vacinação de 100% da população maior de dezoito anos com, pelo
menos, a primeira dose da vacina contra a COVID-19;

CONSIDERANDO que a melhora dos indicadores epidemiológicos justificou o
fechamento de  vários leitos  de enfermaria  e terapia intensiva,  assim como a
retomada da maioria das atividades sociais, a exemplo dos  eventos festivos,

2 https://www.conasems.org.br/orientacoes-tecnicas-aos-municipios-para-enfrentamento-da-
pandemia-do-novo-coronavirus-covid-19/

3 https://covid.saude.gov.br/ (acessado em 08.01.22 às 09:27 hs)
4 https://covid.saude.gov.br/ (acessado em 08.01.22 às 09:27 hs).
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fazendo com que a população relaxasse no uso das máscaras e no distanciamento
social recomendado;

CONSIDERANDO que esse comportamento social, segundo especialistas, tem
constituído um fator crucial na propagação dos vírus, pelo que se mostra
necessário retomar algumas medidas restritivas adotadas no passado, visando o
controle da infecção, a prevenção de óbitos e o distensionamento do sistema de
saúde, novamente pressionado em razão do crescimento exponencial dos casos;

CONSIDERANDO  que  esse  pensamento  foi  externado  por  alguns  prefeitos  na
reunião promovida pela Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE) com o
Governador e várias secretarias de estado, inclusive com a participação do
Ministério Público de Pernambuco, evento este ocorrido no dia 06.01.22 por
videoconferência5;

CONSIDERANDO que a situação atual demanda o emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e  contenção de  riscos, danos e  agravos à  saúde pública,
verificando-se a necessidade de ampliação da rede assistencial à saúde
pernambucana  no  enfrentamento  da  COVID-19  e  Influenza  (H3N2),  avanço  na
vacinação, reforço na fiscalização das medidas não farmacológicas para prevenção
de doenças  infectocontagiosas,  tais  como distanciamento  social,  uso  correto  de
máscaras (obrigatório em todo o estado)6 e higiene sanitária;

CONSIDERANDO que compete aos Promotores de Justiça com atribuição na
defesa da saúde o ajuizamento de ações cíveis e a expedição de recomendações
visando a escorreita interpretação e cumprimento das normas sanitárias,
notadamente as referentes ao enfrentamento da pandemia;

CONSIDERANDO  que a administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de  legalidade,  impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO  que o princípio da eficiência administrativa impõe a obrigação
legal do agente público agir com eficácia real e concreta para a consecução dos
interesses  da  coletividade,  notadamente  em situação  de  Estado  de  Calamidade
Pública;

CONSIDERANDO que, na consecução do retromencionado princípio, constitui
dever jurídico dos gestores empregar a medida (legal, ética, impessoal e
transparente) mais razoável e proporcional para obter o resultado de interesse

5 https://www.instagram.com/p/CYcVe_Gsml5/?utm_medium=share_sheet
6 https://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx? 
tiponorma=1&numero=16918&complemento=0&ano=2020&tipo=&url=
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público expresso ou implícito na lei a ele aplicável, conforme bem pontuado por
Marino Pazzaglini  Filho (in  Lei  de Improbidade Administrativa  comentada,  Atlas,
Sexta Edição);

CONSIDERANDO que o agente público, de qualquer nível ou hierarquia, por força
do artigo 4º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92), deve
respeitar e fazer respeitar os princípios da administração pública, sob pena de
sofrer as sanções da referida lei;

CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da Administração Pública qualquer ação ou omissão que viole
os deveres de legalidade, moralidade, imparcialidade, publicidade, honestidade e
lealdade  às instituições,  cominando  ao  agente  público  ímprobo  as  penalidades
previstas no art. 12, III, da Lei nº 8429/92;

CONSIDERANDO  que a recusa no cumprimento das normas sanitárias federal e
estadual  e  a  prática  de  fins  proibidos,  notadamente  as  medidas  de  vacinação,
poderá ensejar a responsabilização dos agentes públicos, por ofensa aos princípios
da administração pública (art. 11 da Lei n 8.429/92);

CONSIDERANDO,  por  fim,  o  teor  da  Recomendação  PGJ nº  01/2022,  que
recomenda aos Promotores de Justiça do Estado de Pernambuco, com atribuição na
defesa da saúde, a adoção de providências para que sejam reforçadas as ações
de enfrentamento às doenças virais pelos municípios, face novo cenário
epidemiológico decorrente do recrudescimento da pandemia da COVID-19
e do surto de influenza (H3N2).;

RESOLVE:

I – RECOMENDAR ao Exmo. Sr. Prefeito de Calçado/PE, Francisco Expedito da Paz
Nogueira, e à Secretária de Saúde do Município, Lucicleide Alves de Medeiros, o
seguinte:

A) Quanto à ampliação da rede assistencial local:

a1) que seja retomada a execução do Plano de Contingência Municipal, no
que tange, notadamente, à adoção de providências voltadas à atenção
integral  das  pessoas  diagnosticadas  com a  COVID-19  e  INFLUENZA,  que
necessitem de acolhimento em unidades de saúde de baixa, média e alta
complexidade, de âmbito local ou regional, reativando o funcionamento dos
leitos de retaguarda, enfermarias, abrigos temporários, espaços de proteção
social, hospitais de campanha, leitos de assistência crítica, enfim, ampliando
a capacidade de atendimento hospitalar na sua rede de serviços próprios ou
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contratados pelo SUS, nos critérios definidos pela Gerência de Saúde
(GERES) respectiva;

a2) que sejam mantidas em pleno funcionamento a atenção primária,  as
unidades de pronto atendimento, policlínicas e hospitais de pequeno porte
com atendimento 24 hs;

a3) que procedam, quando necessário,  com o internamento dos casos de
síndrome gripal, priorizando pacientes com maior condição de
vulnerabilidade, bem como realizando o primeiro atendimento da Síndrome
Respiratória Aguda Grave, com contato subsequente com a central de leitos
do Estado.

B) Quanto à vacinação:

b1) que seja promovida ampla divulgação por todos os meios disponíveis da
importância da vacinação contra a COVID-19 e doenças imunopreviníveis de
âmbito estadual/nacional, realizando a busca ativa de indivíduos ainda não
completamente imunizados, notadamente os mais vulneráveis;

b2) sejam reforçadas/mobilizadas as equipes responsáveis pela vacinação
nos postos/salas de vacinação, no período das campanhas de vacinação de
âmbito estadual/nacional, a serem realizadas no município, com a ampliação
dos horários de atendimento para atendimento da população;

b3) que seja analisada a possibilidade de o município instituir a
obrigatoriedade da comprovação de vacinação contra a COVID-19 para o
exercício de determinadas atividades, observadas as orientações médicas, a
exemplo  do  que  vem ocorrendo  em diversas  unidades  federativas  e  nos
órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do
Estado de Pernambuco7.

C) Quanto à fiscalização das medidas não farmacológicas para 
prevenção de doenças infectocontagiosas:

c1) que sejam reforçadas no âmbito do município as fiscalizações quanto à
adoção das medidas não farmacológicas, a exemplo do uso de máscaras,
distanciamento  social,  cumprimento  de protocolos  setoriais,  dentre outras
medidas que visem a contenção da disseminação das doenças
infectocontagiosas

II – REMETA-SE cópia desta Recomendação:

7 https://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=60765&tipo=

Página 6 de 7



PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CALÇADO

1. Ao Exmo. Sr. Prefeito e à Secretária de Saúde do Município de Calçado, para
conhecimento e cumprimento;

2. Às rádios locais para conhecimento e divulgação;

3. Ao Conselho Superior do Ministério Público, para conhecimento;

4. Aos Centros de Apoio Operacional às Promotorias da Saúde e Patrimônio
Público do MPPE, para conhecimento e registro;

5. À Secretaria-Geral do Ministério Público para a devida publicação no Diário
Eletrônico do MPPE;

6. Ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara Municipal, para ciência do
conteúdo da presente recomendação.

Levando em consideração o teor da Recomendação CGMP nº 005/2020, bem
como a urgência das ações destinadas ao enfrentamento da pandemia do
Coronavírus, FIXA-SE o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento, prazo
este no qual SOLICITA aos destinatários que se manifestem sobre o acatamento
da presente recomendação, com especial destaque ao sentimento de colaboração
que se faz necessário entre o Ministério Público e os órgãos solicitados, sejam eles
governamentais ou não governamentais, dada a gravidade e excepcionalidade da
situação ora enfrentada por toda sociedade, devendo encaminhar a esta Promotoria
de Justiça, através do e-mail pjcalcado@mppe.mp.br, as providências adotadas e
a documentação hábil a provar o seu fiel cumprimento.

Calçado/PE, 11 de janeiro de 2022.

KAMILA RENATA BEZERRA
GUERRA:1899694

Assinado de forma digital por KAMILA 
RENATA BEZERRA GUERRA:1899694 
Dados: 2022.01.12 10:03:21 -03'00'

KAMILA RENATA BEZERRA GUERRA
Promotora de Justiça
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