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RECOMENDAÇÃO n. 19/2020
 
 
 

Destinatário: Prefeitura e Secretaria de Saúde do Município de Córrego do Ouro
 
 

Objeto: Definir conceito de aglomeração.
 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS , por sua representante que esta subscreve, no

exercício de suas atribuições, com fundamento nos artigos 129 e 196, ambos da Constituição Federal; no
artigo 47, inciso VII, da Lei Complementar nº 25/98; na Lei nº 8.080/90, bem como nas demais normas que
regulamentam a matéria, e

 
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece, em seu art.196, que "a saúde é direito de

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário as ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação";

 
CONSIDERANDO a edição da Portaria nº 188/GM/MS, que declara Emergência de Saúde Pública de

Importância Nacional- ESPIN e a declaração de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pela
Organização Mundial de Saúde - OMS;

 
CONSIDERANDO a edição da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as

medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus;

 
CONSIDERANDO que o artigo 3º, da citada legislação, previu medidas concretas que podem ser

adotadas pelos entes federados, entre as quais as de:
 
I - isolamento;
II - quarentena;
(...)
 
CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020 e do Decreto Federal nº

10.282, de 20 de março de 2020, alterado pelo Decreto nº 10.292, de 25 de março de 2020, que
regulamentam a citada legislação, dispondo sobre a adoção de medidas de saúde para resposta à
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emergência instalada, definindo os serviços públicos e atividades essenciais;
 
CONSIDERANDO, de igual forma, a necessidade de observância do que estabelecem os Decretos

Estaduais nº 9.653, de 19 de abril de 2020, e nº 9.685, de 19 de abril de 2020;
 
CONSIDERANDO que, segundo o Decreto Estadual nº 9.653, os municípios, no exercício de sua

competência concorrente, desde que fundamentados em nota técnica da autoridade sanitária local,
respaldada em avaliação de risco epidemiológico diário das ameaças (fatores como a incidência,
mortalidade, letalidade, etc) e vulnerabilidades (fatores como disponibilidade de testes, leitos com
respiradores, recursos humanos e equipamentos de proteção individual), poderão, sob sua
responsabilidade sanitária, impor restrições adicionais ou flexibilizar as existentes para a abertura de
atividades econômicas ou sociais e particulares estabelecidas nos artigos 2º e 3º deste decreto, desde que
se refiram a atividade econômica exercida por microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais e observem as restrições previstas no artigo 6º desse decreto  (art. 4º,
caput);

 
CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, instado a se manifestar sobre a divisão

constitucional de competência legislativa entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, na edição de
atos normativos voltados ao enfrentamento da COVID-19, assegurou o exercício da competência
concorrente aos Governos Estaduais e Distrital e suplementar aos Governos Municipais (ADI 6341 e ADPF
672), com amparo nos princípios da precaução e da prevenção, pelos quais, havendo qualquer dúvida
científica acerca da adoção da medida sanitária de distanciamento social, a questão deve ser solucionada
em favor do bem saúde da população (ADPF nos 668 e 669), autorizando os Municípios, no exercício de
sua competência legislativa suplementar, apenas intensificar o nível de proteção estabelecido pela União e
Estado, mediante a edição de atos normativos que venham a tornar mais restritivas as medidas concebidas
pelos referidos entes federativos;

 
CONSIDERANDO que diante de uma situação de emergência em saúde pública, que demanda o

emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública, inclusive em situações epidemiológicas, como no caso do coronavírus, o presente documento se
apresenta como um dos importantes mecanismos de atuação coordenada, por meio da interlocução com as
áreas do setor de saúde e com órgãos intersetoriais, visando a garantir uma resposta oportuna, eficiente e
eficaz;

 
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 4º do citado Decreto Estadual nº 9.653/2020, alterado pelo

Decreto Estadual nº 9.656, de 24 de abril de 2020, a responsabilidade sanitária, decorrente de maior
restrição ou flexibilização em relação às regras estaduais, é do Município, porém o Estado não pode se
eximir do compromisso público de garantir o acesso integral e universal (art. 196, da CF), no âmbito do
Sistema Único de Saúde;

 
CONSIDERANDO que, em decorrência da responsabilidade sanitária dos Prefeitos e Secretários

Municipais de Saúde, ao editar os respectivos atos normativos, essas autoridades devem considerar a
capacidade de atendimento do sistema de saúde disponível à população de suas cidades, bem como os
reflexos das aglomerações ocorridas em suas localidades, sob pena de causar colapso com repercussões
em todo o Estado;

 
CONSIDERANDO a análise do critério sobre a avaliação do risco epidemiológico diário das ameaças,

especialmente acerca dos fatores de incidência, e das vulnerabilidades, com destaque quanto a
disponibilidade de testes e leitos de internação, os municípios goianos, em sua quase totalidade são
dependentes da estrutura em saúde gerida pelo Estado de Goiás;

 
CONSIDERANDO esta dependência dos municípios à estrutura de saúde gerida pelo Estado de Goiás
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para atendimento do cidadão, nos casos de COVID-19, em leitos de enfermaria e de UTI, aliada à maior
flexibilização do distanciamento social, bem como à falta de fiscalização das atividades econômicas e não-
econômicas relacionadas, acarretando um descontrole e desestabilização da capacidade de atendimento
da população;

 
CONSIDERANDO que a Nota Técnica 14/2020 - GAB-03076 define o conceito de aglomeração como:

"mais de 10 pessoas e que não se garanta a distância mínima de 2,0m e o uso de máscara de proteção
facial";

 
CONSIDERANDO que, hodiernamente, inexiste no Estado de Goiás e neste Município qualquer

conceito formal de "aglomeração", fato que prejudica o trabalho de fiscalização;
 
CONSIDERANDO que, não obstante as tentativas de contenção da pandemia da COVID-19, é de

conhecimento público que nos feriados e fins de semanas os munícipes se reúnem em suas residências e
espaços públicos para confraternizar;

 
CONSIDERANDO que a lacuna normativa apontada, qual seja, inexistência de um conceito de

"aglomeração", está impedindo ou, na melhor das hipóteses, dificultando a atividade de fiscalização dos
órgãos competentes, notadamente medidas de cunho penal;

 
CONSIDERANDO que, de acordo com ofício nº 35/2020 do Conselho Tutelar de Córrego do Ouro,

estão ocorrendo constantes aglomerações em certos pontos do município, inclusive com a presença de
menores de idade, de modo a colocar em risco e facilitar a transmissão do COVID-19;

 
Resolve RECOMENDAR ao Sr. Prefeito, MURILO CÉSAR DA SILVA , e a Secretária Municipal de

Saúde de Córrego do Ouro, FABIANE DE LIMA RIBEIRO PAULA , que, no limite de suas competências,
em atenção aos Decretos Estaduais nº 9.653, de 19 de abril de 2020, e nº 9.685, de 19 de abril de 2020,
efetuem a normatização delimitando o conceito de "aglomeração" , levando-se em consideração aspectos
epidemiológicos, com atenção especial à Nota Técnica 14/2020 - GAB-03076 (anexa);

 
Outrossim, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS  requisita aos destinatários desta
recomendação que:

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, divulguem adequadamente este documento em todas
as redes sociais administradas pela Prefeitura de Córrego do Ouro, o que inclui todos seus
órgãos, da administração direta ou indireta;

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, respondam ao Ministério Público, por escrito e de
modo fundamentado, sobre o acatamento ou não desta recomendação, com prova de sua
divulgação nos termos do item anterior, sob pena de serem implementadas as medidas judiciais
cabíveis ao caso, nos termos dos artigos 67, II, e 68, ambos da Resolução CPJ/MPGO n.
09/2018, e 10 e 11, ambos da Resolução CNMP n. 164/2017;

 
ADVIRTO que a divulgação da presente recomendação e a manifestação quanto ao seu acatamento

(ou não) tem caráter cogente e obrigatório, sob pena de configuração dos crimes previstos no artigo 330 do
Código Penal e no artigo 10 da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), respectivamente, além das
medidas no âmbito cível e da improbidade administrativa.

 
     Apenas para conhecimento, deverá a presente recomendação ser encaminhada, preferencialmente por
e-mail ou aplicativo de celular utilizado para troca de mensagens, aos Delegados de Polícia Dr. Ivaldo
Gomes Mendonça, da 4ª Delegacia Regional de Polícia, e Dr. Mário Moraes Lemos, da Delegacia de
Polícia de Sanclerlândia, ao Comando da 17ª CIPM, ao Juiz de Direito da Comarca, ao presidente da
Câmara Municipal de Córrego do Ouro, à Delegacia da Ordem dos Advogados do Brasil em
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Sanclerlândia, à Regional Oeste II da Vigilância em Saúde do Estado de Goiás e ao CAO Saúde do
Ministério Público do Estado de Goiás
 

 
 

Sanclerlândia-GO, 22 de outubro de 2020.
 
 
 

ARIANE PATRÍCIA GONÇALVES
Promotora de Justiça

 
[1]
<https://extranet.saude.go.gov.br/pentaho/api/repos/:mapa_de_leitos:paineis:painel.wcdf/generatedContent>.
Acesso em 15/10/2020, às 14h30min.
[2] Art. 4º da Portaria nº 356, de 11/03/2020, editada pelo Ministério da Saúde do Brasil.

Documento assinado eletronicamente por Ariane Patricia Goncalves, em 22/10/2020, às 13:18, e consolidado no sistema
Atena em 22/10/2020, às 13:48, sendo gerado o código de verificação 5ae638b0-f6b4-0138-8c0c-0050568b765d, conforme Ato
Conjunto PGJ-CGMP n. 4/2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida mediante a leitura do QR Code.
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