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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 001/2020 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seus representantes, membros 

do Grupo Regional de Promotorias Integradas de Oeiras, no uso das atribuições que lhes são 

conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 

,àIV,à ,àdaàLeià °à . / àeàa t.à ,àVI,àdaàLeiàCo ple e ta àEstadualà °à / àeàa t.à °àdaà
Resolução CPJ n° 02/2020 e: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição 

Federal);  

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público o zelo pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 

assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias às suas garantias (art. 129, II, 

da Constituição Federal);  

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução de risco de doença e de outros 

agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação, consoante dispõem o art. 196 da Constituição Federal e o art. 203 da 

Constituição do Estado do Piauí; 

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 
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outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03/02/2020, através da Portaria 

GM/MS nº 188/2020, declarou e e gê ia e  saúde pú li a de i po tâ ia a io al , 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 o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 18.884, de 16 de março de 2020, que 

regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas 

emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da 

situação mundial do novo Coronavírus; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 18.902, de 23 de março de 2020, 

determina as medidas excepcionais, voltadas para o enfrentamento da grave crise de saúde 

pública decorrente do Covid-19, o qual dispõe no art. 4º Fi a dete i ado às pessoas ue 
ingressarem no Estado por via rodoviária, aeropoportuária ou marítima, a observância de 

quarentena mínima de 7 (sete) dias. Parágrafo único: As pessoas que estiverem apenas de 

passagem ou cuja permanência seja inferior a 7 (sete) dias, deverão seguir protocolo equivalente 

à ua e te a  

CONSIDERANDO que o aumento da circulação de pessoas contraria as medidas de 

isolamento social determinadas pelos Decretos de número 18.884/2020, 18.894/2020, 

18.901/2020, 18.902/2020, e referendadas pelo Decreto nº 18.913, de 30 de março de 2020; 

CONSIDERANDO as informações até o momento veiculadas pelo Ministério da 

Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde dando conta da existência de 158 (cento e cinquenta 

e oito) casos confirmados de infecção pelo vírus no Piauí e de 12 (doze) óbitos – Atualização em 

19/04/2020; 
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CONSIDERANDO que dentre os municípios do Estado do Piauí com casos 

confirmados de infecção pelo vírus, foi atestado o PRIMEIRO CASO no Município de RIBEIRA 

DO PIAUÍ-PI, termo judiciário de Simplício Mendes; 

CONSIDERANDO que grande fluxo de pessoas se desloca diariamente para as 

cidades pertencentes ao Grupo Regional de Oeiras, mormente por transporte clandestino de 

passageiros; 

CONSIDERANDO que o transporte rodoviário de passageiros entre Estados da 

Federação é serviço regulado e Fiscalizado pela ANTT (Agência Nacional de Transporte 

Terrestre), vinculada ao Ministério da Infraestrutura; 

 CONSIDERANDO que os serviços prestados pelas empresas de transportes 

coletivos, especialmente no tocante a circulação interestadual nas rodovias federais, não estão 

proibidos nacionalmente; 

CONSIDERANDO que algumas empresas estão trabalhando lastreadas em 

liminares concedidas pela Justiça Federal; 

CONSIDERANDO as eite adas de ú ias  de ô i us la desti os ue hega  
constantemente nos municípios de Oeiras, Colônia do Piauí, São João da Varjota, São Francisco 

do Piauí, São Miguel do Fidalgo, Santa Rosa do Piauí, Cajazeiras, Simplício Mendes, Bela Vista 

do Piauí, Campinas do Piauí, Santo Inácio do Piauí, Floresta do Piauí, Socorro do Piauí, Ribeira 

do Piauí, Conceição do Canindé, São Francisco de Assis do Piauí e Paes Landim; 

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 à população em eventual contágio, o que está 

fora da realidade; 

CONSIDERANDO a Nota Técnica Conjunta nº 01/2020/ MPPI/ CAOCRIM/ CAODS 

que disciplina sobre a compulsoriedade das medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19); 
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CONSIDERANDO que no art. 5º, parágrafo único, da Portaria MS/GM 

Nº356/2020, incumbirá ao médico ou ao agente de vigilância sanitária epidemiológica informar 

à autoridade policial e ao Ministério Público os casos de descumprimento das medidas de 

isolamento e internação, para os fins legais; 

CONSIDERANDO que o descumprimento das medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional, nacional, estadual e municipal 

decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019/2020 - isolamento, quarentena, e 

realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais e tratamentos médicos 

específicos - poderá se caracterizar como crime, a exemplo do de epidemia, infração de medida 

sanitária preventiva, desobediência e/ou desacato. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no regular exercício de suas 

funções institucionais, RECOMENDA aos Senhores Prefeitos Municipais e Secretários 

Municipais de Saúde de Oeiras, Colônia do Piauí, São João da Varjota, São Francisco do Piauí, 

São Miguel do Fidalgo, Santa Rosa do Piauí, Cajazeiras, Simplício Mendes, Bela Vista do Piauí, 

Campinas do Piauí, Santo Inácio do Piauí, Floresta do Piauí, Socorro do Piauí, Ribeira do Piauí, 

Conceição do Canindé, São Francisco de Assis do Piauí e Paes Landim:  

1. Sejam INTENSIFICADAS as medidas sanitárias já em curso que 

visam à prevenção ao contágio pelo Novo Coronavirus (COVID-19) no respectivo município, com 

o posterior monitoramento da quarentena e/ou do isolamento eventualmente notificados, 

especialmente a FISCALIZAÇÃO SOBRE O TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E 

INTERESTADUAL CLANDESTINO que tenham trafeguem ou tenham por destino o Município 

respectivo; 

2. Sejam IDENTIFICADOS, por meio de registros fotográficos, o nome 

da empresa, número da placa do veículo, identificação do motorista (se possível) de todos 

transportes coletivos clandestinos que circulam no Município, bem como realize o 

mapeamento e monitoramento dos pontos de embarque e desembarque de passageiros, com 

os respectivos horários de partida e chegada, e, logo após, acionar e comunicar os agentes da 

ANTT para as providências cabíveis, encaminhando todos os elementos de prova e identificação 

dos responsáveis; 
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3. SOLICITE auxílio, constaste e permanente, da POLÍCIA MILITAR 

para providências de abordagem, retenção, apreensão e monitoramento do veículo, bem como 

para fins de adoção de providências legais quanto a eventuais ilícitos penais ocorridos no local, 

como infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação 

de doença contagiosa (art. 268 do CP), resistência (art. 329 do CP), desobediência (art. 330 do 

CP), desacato (art. 331 do CP), dentre outros;     

 

4. Sejam encaminhadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ao 

Ministério Público, com elementos mínimos de provas, informações sobre o descumprimento 

de quarentena ou isolamento especificamente notificados, para responsabilização criminal, 

nos termos do art. 268 do CP ( Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa, podendo ser 

aumentada de um terço, se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de 

médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro). 

 

Desde já, adverte-se que a não observância desta Recomendação implicará na 

adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, 

por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de Ação Civil Pública por 

Ato de Improbidade Administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser 

encaminhada ao Grupo Regional de Promotorias Integradas de Oeiras, pelo e-mail: 

gruporegionaloeiras@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios 

hábeis a provar o cumprimento desta Recomendação, ao final do prazo de 10 (cinco) dias úteis. 

 

E DETERMINAR: 

a) ENCAMINHE-SE, urgentemente, a presente Recomendação aos seus destinatários, 

com cópia ao 11º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE OEIRAS, ao 14º BATALHAO DA POLÍCIA 

MILITAR DE SIMPLÍCIO MENDES e ao COMANDO GERAL DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ, 

para fins de conhecimento, cumprimento e divulgação; 

b) REMETA-SE cópia da presente Recomendação às emissoras de rádio locais e aos 

logs àdasà egiõesàa a gidasàpelasàP o oto iasàdeàJustiçaàdeàOei as-PI e Simplício Mendes-PI, para 

fins de divulgação à população; 

c) REMETA-SE cópia ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para 

conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de 
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Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, 

d) REMETA-SE cópia da presente Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de 

Defesa da Saúde (CAODS), para fins de conhecimento e controle, via e-mail; 

e) PUBLIQUE-SE a presente Recomendação no Diário Oficial dos Municípios, no Diário 

da Justiça e DOEMPPI. 

 

Cumpra-se. 

   Oeiras-PI, 22 de abril de 2020. 

 

VANDO DA SILVA MARQUES 

Promotor de Justiça – COORDENADOR 

EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO 

Promotora de Justiça – SUBCOORDENADORA 

 

JOSÉ SÉRVIO DE DEUS BARROS 

Promotor de Justiça – MEMBRO 

 

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SANTIAGO JÚNIOR 

Promotor de Justiça – MEMBRO 
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