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Ofício n.º 1143/2020                                                      Londrina, 03 de abril de 2020.
                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Excelentíssimo Prefeito,

Cumprimentando-o  respeitosamente,  venho,  pelo  presente,  com
fundamento  no  artigo  129  da  Constituição Federal,  no  artigo  26 da Lei  Federal  nº
8.625/93 (Lei  Orgânica  Nacional  do  Ministério  Público)  e  artigo  58,  inciso  I,  da  Lei
Orgânica do Ministério Público do Paraná, para expor e solicitar à Vossa Excelência
o que segue. 

Na data de ontem, esta agente ministerial  expediu a Recomendação
Administrativa n° 008/2020, dirigida à Vossa Excelência e ao Secretário Municipal de
Saúde,  para  que  as  leis  e  demais  atos  normativos  do  Município,  relacionados  à
prevenção  e  ao  enfrentamento  à  pandemia  de  Coronavírus,  bem  como  eventuais
alterações a tais normatividades, continuassem a seguir as evidências científicas e os
dados técnicos originados dos Conselhos e das Instituições de saúde reconhecidas nos
âmbitos nacional e internacional. 

Na data de hoje, veiculou-se na Rádio Paiquerê FM, a notícia de que,
em  Londrina,  a  medida  de  contenção,  consistente  na  suspensão  de  serviços  e
atividades  não  essenciais,  e  no  isolamento  horizontal  da  população  (outrora
determinadas até a data de 05.04.2020, via art. 1º do Decreto n°. 382, de 26.03.2020),
serão prorrogadas.

Destaque-se o acerto na manutenção de sobreditas medidas restritivas,
eis  que,  na  esteira  da  Recomendação  Administrativa  n°  008/2020,  estas  têm  sido
entendidas pelas mais idôneas instituições sanitárias, nacionais e internacionais, como
bastante eficazes no controle da proliferação do Coronavírus, e para a garantia de que
o sistema de saúde não venha a entrar em colapso, permitindo-se tratamento a todos
os cidadãos.

Excelentíssimo Sr.
MARCELO BELINATTI MARTINS
Prefeito Municipal
Av. Duque de Caxias, 365, Centro Cívico, Londrina/Pr
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Neste cenário, valorizando-se a solidariedade daqueles que têm levado
o  isolamento  social  a  sério,  e  o  imensurável  sacrifício  de  profissionais  liberais,
comerciantes  e  empresários  que  têm  suportado  a  suspensão  de  suas  atividades
laborais com muito custo, visando à máxima efetividade, e mais célere resultado
das  medidas  restritivas,  sugere-se  a  adoção  de  algumas  condutas ,  dentre  as
quais:

A). Em relação à instituições bancárias:

Promova-se fiscalização, assegurando-se que não haja aglomerações
nas  instituições  bancárias.  É  preciso,  em  referidos  estabelecimentos,  garantir-se  a
organização das filas, de modo a guardar, preferencialmente com marcas no chão, a
distância mínima de 1,5 m entre cada cliente. Deve-se disponibilizar, em local de fácil
acesso, álcool  em gel  a todos, e pias para lavagem das mãos com água,  sabão e
toalhas de papel não reutilizáveis. Por fim, seja estabelecido um horário específico e
individualizado para a frequência de idosos.

B).  Em  relação  aos  mercados  e  demais  estabelecimentos  de
comercialização de gêneros alimentícios:

Do mesmo modo,  promova-se fiscalização,  assegurando-se que não
haja  aglomerações.  É  preciso,  em  referidos  estabelecimentos,  garantir-se  a
organização das filas, de modo a guardar, preferencialmente com marcas no chão, a
distância mínima de 1,5 m entre cada cliente. Deve-se disponibilizar, em local de fácil
acesso,  álcool  em gel  a  todos.  Por  fim,  seja  estabelecido  um horário  específico  e
individualizado para a frequência de idosos.

C). Em relação a farmácias:
Igualmente,  faz-se  necessário  fiscalizar  a  organização  das  filas,  de

modo a guardar, preferencialmente com marcas no chão, a distância mínima de 1,5 m 

Excelentíssimo Sr.
MARCELO BELINATTI MARTINS
Prefeito Municipal
Av. Duque de Caxias, 365, Centro Cívico, Londrina/Pr
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entre cada cliente, bem como da disponibilização, em local de fácil acesso, de álcool
em gel a todos. 

D)  Em  relação  aos  estabelecimentos  que  forem  flagrados
descumprindo  as  medidas  sanitárias,  adotar-se  a  aplicação  das  sanções
previstas no Código Sanitário do Estado, se for o caso, sem prejuízo das sanções
criminais cabíveis, tendo em vista que não se justifica num contexto de pandemia
a admoestação verbal. Destaca-se o art. 521 do aludido Código Sanitário paranaense:

Art.  521.  Verificado que o  funcionamento  do estabelecimento  prestador  de
serviço de saúde e de interesse à saúde coloca em risco a saúde pública, e/ou
de seus trabalhadores, ou que esteja instalado de forma irregular, e/ou por
infringir a legislação sanitária e outras normas vigentes, será obrigatório por
parte da autoridade sanitária,  entre outras ações, lavrar os autos e termos
respectivos,  impondo as penalidades cabíveis,  sob pena de sofrer sanções
administrativas por omissão, sem prejuízo de outras penalidades legais. 

E)  Em  relação  a  parques,  pistas  de  caminhada,  academias,
quadras, locais públicos ou privados para práticas de esportes em geral:

Haja vista o pleno desrespeito às medidas de isolamento horizontal, por
parcela da população que vem frequentando, normalmente, locais públicos destinados
à prática de esportes, sugere-se a interdição temporária destes espaços, para que,
ali, sejam evitadas aglomerações.

Frise-se ser necessária fiscalização constante e ostensiva dos locais
suprarreferidos, garantindo-se o respeito às medidas restritivas, e a compreensão da
seriedade destas pelos londrinenses.

Excelentíssimo Sr.
MARCELO BELINATTI MARTINS
Prefeito Municipal
Av. Duque de Caxias, 365, Centro Cívico, Londrina/Pr
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Requeiro  que  esta  comunicação  seja,  preferencialmente,  respondida
por  e-mail,  em prazo não superior  a  02  (dois)  dias  úteis,  ao  seguinte  endereço
eletrônico: londrina.24prom@mppr.mp.br

A presente providência visa instruir o Procedimento Administrativo n°
MPPR-0078.20.002594-4.

Qualquer dúvida pode ser sanada via telefone, pelo ramal (43) 3372-
3968.

Por oportuno, aproveito para manifestar a Vossa Excelência as minhas
expressões de cordialidade.

SUSANA BROGLIA FEITOSA DE LACERDA
Promotora de Justiça

Excelentíssimo Sr.
MARCELO BELINATTI MARTINS
Prefeito Municipal
Av. Duque de Caxias, 365, Centro Cívico, Londrina/Pr
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