
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS

CORREGEDORIA-GERAL

ATO N.º 002.2020.CGMP

Suspende  prazos  e  atividades  correcionais  e  de
fiscalização  da  Corregedoria-Geral  do  Ministério
Público do Estado do Amazonas, pelo prazo inicial 15
(quinze)  dias,  ante  à  situação  de  estado  de
Emergência  de  Saúde  Pública  de  Importância
Internacional  (ESPII)  em decorrência  da  pandemia
do novo coronavirus (COVID-19), bem como orienta
os  membros  do  Ministério  Público  do  Estado  do
Amazonas  na  sua  atividade  finalística  quanto  a
medidas  relacionadas  à  prevenção,  contenção  e
combate ao contágio.

A CORREGEDORA-GERAL  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO
AMAZONAS, no uso das atribuições conferidas pelo art. 47, da Lei Complementar
Estadual n° 011, de 1993, e

CONSIDERANDO que, em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial
da Saúde (OMS) declarou, em Genebra, na Suíça, que o surto do novo coronavirus
(2019-nCoV) constitui  Emergência  de Saúde Pública de Importância  Internacional
(ESPII);

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n° 188, de 3 de fevereiro de
2020, o Ministério da Saúde declarou que o surto de infecção humana pelo novo
coronavirus  (2019-nCoV)  constitui  Emergência  em Saúde  Pública  de  Importância
Nacional (ESPIN);

CONSIDERANDO que, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial
da Saúde (OMS) elevou o estado de contaminação mundial pelo novo coronavirus
(COVID-19) à categoria de pandemia;

CONSIDERANDO a  promulgação  da  Lei  Federal  n°  13.979,  de  6  de
fevereiro  de  2020,  dispondo  sobre  medidas  que  poderão  ser  adotadas  para
enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII)
decorrente do avanço dos casos de coronavirus (2019-nCoV);

CONSIDERANDO os termos da Resolução CNMP n° 208, de 13 de março
de 2020 e do Ato PGJ n° 108, de 17 de março de 2020;

CONSIDERANDO que, conforme disposto no art. 11 do referido Ato, o
atendimento presencial aos cidadãos, no âmbito do MPAM, está suspenso, podendo
ser feito por telefone ou meio eletrônico, ressalvados os casos de urgência;
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CONSIDERANDO que, diante da excepcionalidade desse panorama, os
membros do Ministério Público devem priorizar, na atuação finalística, a adoção de
medidas concretas relacionadas à prevenção, contenção e combate ao contágio pelo
novo coronavirus (COVID-19);

CONSIDERANDO a função precípua da Corregedoria-Geral de orientar e
fiscalizar as atividades funcionais dos membros do Ministério Público;

RESOLVE:

Art.  1.º Ficam suspensas  as visitas,  inspeções e  respectivos  relatórios,
inclusive os que estejam pendentes de envio ou em atraso, referentes às Resoluções
e Relatórios do CNMP, conforme Resolução CNMP n.º 208/2020.

Art. 2.° Ficam suspensas todas as atividades correcionais da Corregedoria-
Geral do Ministério Público do Estado do Amazonas.

§ 1.º A critério da Corregedora-Geral, havendo necessidade, poderão ser
realizadas  correições  extraordinárias  durante  a  vigência  do  presente  ato,
preferencialmente por meio eletrônico;

§ 2.º A Corregedoria-Geral do Ministério Público funcionará em trabalho
remoto, salvo casos excepcionais ou emergenciais da área de saúde, da segurança,
da custódia, do plantão ou outro que exija intervenção especial.

Art. 3º. Ficam suspensas as atividades fiscalizatórias de prazos por parte
da Corregedoria-Geral, com exceção dos casos de urgência.

Art. 4.º Ficam suspensos os prazos para cumprimento de recomendações
expedidas em procedimentos correcionais, bem como os prazos assinalados em sede
de  sindicâncias  e  reclamações  disciplinares  em trâmite  na  Corregedoria-Geral  do
Ministério Público.

Art. 5.º  As suspensões  de prazos e atividades de que tratam os artigos
anteriores, perdurarão, inicialmente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, em observância
ao que dispõe o art. 1.º, caput, do ATO n.º 112/2020/PGJ.

CAPÍTULO II
DAS ORIENTAÇÕES EXCEPCIONAIS À ATIVIDADE FINALÍSTICA

Art. 6.º Ficam os membros do Ministério Público do Estado do Amazonas,
no exercício de suas atribuições finalísticas, atuando em regime de urgência e/ou
plantão, ainda que em  home office, respeitada a independência funcional e desde
que não haja risco à sua saúde, orientados a instaurar, preferencialmente por meio
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eletrônico, procedimento administrativo de acompanhamento de políticas públicas ou
instituições, para adoção das seguintes medidas:

I - acompanhamento dos Planos Municipais de Contingência, objetivando
identificar  eventuais  vulnerabilidades  dos  sistemas  municipais  e  suas  adequações
antes do surgimento de casos confirmados;

II  -  acompanhamento  sistemático  das  medidas  e  orientações  das
autoridades públicas para o COVID-19, visando resposta eficiente no combate aos
riscos de epidemia em território estadual.

Art.  7.º  Constatando-se,  no  curso  do  procedimento  administrativo  de
acompanhamento de  que trata o  artigo  anterior,  eventual  deficiência  do sistema
público de saúde local para atendimento das demandas relacionadas à prevenção,
contenção e combate à contaminação pelo novo coronavirus (COVID-19), ficam os
membros da instituição orientados a adotar as seguintes providências:

I  -  instaurar  o  procedimento  adequado  à  adoção  de  outras  medidas,
inclusive  judiciais  (procedimento  preparatório,  inquérito  civil  público,  ação  civil
pública, mandado de segurança, dentre outros);

II  -  oficiar  às  autoridades  públicas competentes e ao Centro de Apoio
Operacional às Procuradorias e Promotorias de Justiça - Área da Saúde, reportando
ou  informando eventuais  casos  de  suspeita  ou contaminação  pelo  COVID-19  no
âmbito da comarca, além de outras informações reputadas pertinentes;

III - oficiar ao prefeito, (conforme ANEXO II) recomendando, conforme a
competência,  a adoção de medidas não farmacológicas destinadas à mitigação e
contenção de transmissão comunitária divulgadas pelo Ministério da Saúde, para as
hipóteses de transmissão local, como:

a) expedição de decreto restringindo a realização de eventos com grandes
aglomerações,  com o  cancelamento  e  adiamento  daqueles  que  envolvam muitas
pessoas;

b) expedição de decreto fixando critérios para a realização de trabalho em
horários  alternativos  em escala,  reuniões  virtuais  e/ou  home office,  respeitada a
carga horária correspondente aos respectivos cargos;

c)  restrição de contato social  para pessoas com 60 anos ou mais  que
apresentem comorbidades e que se encontrem abrigadas em entidades municipais,
em situação hospitalar ou asilar;

d) fechamento de escolas (municipais e particulares) e outros locais em
que haja grande aglomeração de pessoas;
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e) restrições no uso de transporte público e/ou de frequência a locais de
trabalho e outras medidas, na hipótese de agravamento da transmissão comunitária;

f)  quarentena e/ou isolamento,  na própria  residência  ou em hospitais,
conforme orientação médica;

g) realização de testes em profissionais de saúde com "síndrome gripal",
mesmo os que não tiveram contato direto com casos confirmados;

h)  viabilizar,  conforme  prescrição  médica,  o  isolamento  respiratório
domiciliar de viajante internacional ou nacional que regressou de país ou de outra
unidade da federação com transmissão comunitária do novo coronavirus;

i) produção e promoção da eficiente distribuição de material de divulgação
das  orientações e/ou determinações de medidas  não farmacológicas,  de maneira
direcionada a grupos específicos como, entre outros: famílias, empresas, sindicatos e
associações,  estabelecimentos  prisionais,  instituições  de  longa  permanência  para
idosos,  estabelecimentos  de  medida  socioeducativa  de  privação  de  liberdade  e
estabelecimentos escolares;

j) divulgação do aplicativo para smartphones denominado "Coronavirus -
SUS",  desenvolvido  pelo  Ministério  da  Saúde  com  o  objetivo  de  conscientizar  a
população sobre o COVID-19;

k) adoção, no que couber, das demais medidas consideradas adequadas.

IV  –  oficiar  às  autoridades  responsáveis  pelo  controle  de  embarque e
desembarque  fluvial  e  controle  de  portos,  na  respectiva  localidade,  solicitando
informações atualizadas acerca das providências  de prevenção da transmissão do
coronavírus.

Art. 8.º Revogam-se as disposições do ATO 001.2020.CGMP, de 17 de
março de 2020.

Art. 9.º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, em Manaus, aos 19 dias
de março de 2020.

JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA
CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS
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ANEXO I

PORTARIA N° XX/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE  AMAZONAS,  por  seu
promotor de justiça abaixo assinado, com fundamento no artigo 129 da Constituição
Federal;  no  artigo  26,  I,  da  Lei  Federal  n°  8.625/1993;  na  Lei  Complementar
Estadual n° 011/1993; no artigo 8.º, II, da Resolução CNMP n° 174/2017 e no ATO
PGJ n.º 108.2020;

CONSIDERANDO que o artigo 129, I, da Constituição Federal, confere
ao Ministério Público a função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos nela assegurados, entre os
quais o direito à saúde;

CONSIDERANDO que, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial
da Saúde (OMS) elevou o estado de Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional  (ESPII)  decorrente de contaminação mundial  pelo novo coronavirus
(COVID-19) à categoria de pandemia; e

CONSIDERANDO as  orientações contidas no Ato CGMP n° 001/2020,
entre  as  quais  encontra-se  a  de  instauração  de  procedimento  administrativo  de
acompanhamento  de  políticas  públicas  ou  instituições  para  adoção  de  medidas
destinadas à prevenção, contenção e combate à pandemia COVID-19;

Resolve instaurar o presente Procedimento Administrativo, com o objetivo
de fiscalizar e acompanhar as políticas públicas e as medidas adotadas pelo Município
de  XXX  para  prevenção,  contenção  e  combate  à  proliferação  do  COVID-19,
determinando-se as seguintes providências:

1.  Expedição  de  ofício  ao  prefeito,  recomendando,  conforme  a
competência,  no  prazo  de  XX  (xxxx),  a  adoção  das  seguintes  medidas  não
farmacológicas destinadas à mitigação e contenção de transmissão comunitária pelo
COVID-19:

a) expedição de decreto restringindo a realização de eventos com grandes
aglomerações,  com o  cancelamento  e  adiamento  daqueles  que  envolvam muitas
pessoas;

b) expedição de decreto fixando critérios para a realização de trabalho em
horários  alternativos  em escala,  reuniões  virtuais  e/ou  home office,  respeitada a
carga horária correspondente aos respectivos cargos;
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c)  restrição de contato social  para pessoas com 60 anos ou mais  que
apresentem comorbidades e que se encontrem abrigadas em entidades municipais,
em situação hospitalar ou asilar;

d) fechamento de escolas (municipais e particulares) e outros locais em
que haja grande aglomeração de pessoas;

e) restrições no uso de transporte público e/ou de frequência a locais de
trabalho e outras medidas, na hipótese de agravamento da transmissão comunitária;

f)  quarentena e/ou isolamento,  na própria  residência  ou em hospitais,
conforme orientação médica;

g) realização de testes em profissionais de saúde com "síndrome gripal",
mesmo os que não tiveram contato direto com casos confirmados;

h)  viabilizar,  conforme  prescrição  médica,  o  isolamento  respiratório
domiciliar de viajante internacional ou nacional que regressou de pais ou de outra
unidade da federação com transmissão comunitária do novo coronavirus;

i) produção e promoção da eficiente distribuição de material de divulgação
das  orientações e/ou determinações de medidas  não farmacológicas,  de maneira
direcionada a grupos específicos como, entre outros: famílias, empresas, sindicatos e
associações,  estabelecimentos  prisionais,  instituições  de  longa  permanência  para
idosos,  estabelecimentos  de  medida  socioeducativa  de  privação  de  liberdade  e
estabelecimentos escolares;

j) divulgação do aplicativo para smartphones denominado "Coronavirus -
SUS",  desenvolvido  pelo  Ministério  da  Saúde  com  o  objetivo  de  conscientizar  a
população sobre o COVID-19;

k) adoção, no que couber, das demais medidas consideradas adequadas.

2. Registre-se, autue-se e publique-se esta Portaria.

Após cumpridas as determinações e decorrido o prazo fixado, façam-me
conclusos os autos.

Gabinete da XX Promotoria de Justiça de XXXXXXX/AM, aos XXXX dias do
mês de XXX de dois mil e vinte.

Cumpra-se.
XXXXXXXXXXX

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA
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ANEXO II

Ofício n° XX/2020

____, de março de 2020.

Exmo(a). Sr(a).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Prefeito(a) do Município de
Prefeitura de
ENDEREÇO

Assunto: recomendação de adoção de medidas emergenciais – COVID-19.

Senhor(a) Prefeito(a),

Tendo em vista a instauração do Procedimento Administrativo n° XX/XXXX
no âmbito desta promotoria de justiça, para acompanhar as medidas adotadas nesta
municipalidade  para  a  prevenção,  contenção  e  combate  à  pandemia  pelo  novo
coronavirus (COVID-19), bem como em virtude dos recentes registros de pacientes
contaminados no Estado do Amazonas, recomendo a Vossa Excelência a adoção ou
determinação,  aos  órgãos  e  secretarias  municipais  competentes,  das  seguintes
medidas emergenciais:

a) expedição de decreto restringindo a realização de eventos com grandes
aglomerações,  com o  cancelamento  e  adiamento  daqueles  que  envolvam muitas
pessoas;

b) expedição de decreto fixando critérios para a realização de trabalho em
horários  alternativos  em escala,  reuniões  virtuais  e/ou  home office,  respeitada a
carga horária correspondente aos respectivos cargos;

c)  restrição de contato social  para pessoas com 60 anos ou mais  que
apresentem comorbidades e que se encontrem abrigadas em entidades municipais,
em situação hospitalar ou asilar;

d) fechamento de escolas (municipais e particulares) e outros locais em
que haja grande aglomeração de pessoas;

e) restrições no uso de transporte público e/ou de frequência a locais de
trabalho e outras medidas, na hipótese de agravamento da transmissão comunitária;
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f)  quarentena e/ou isolamento,  na própria  residência  ou em hospitais,
conforme orientação médica;

g) realização de testes em profissionais de saúde com "síndrome gripal",
mesmo os que não tiveram contato direto com casos confirmados;

h)  viabilizar,  conforme  prescrição  médica,  o  isolamento  respiratório
domiciliar de viajante internacional ou nacional que regressou de pais ou de outra
unidade da federação com transmissão comunitária do novo coronavirus;

i) produção e promoção da eficiente distribuição de material de divulgação
das  orientações e/ou determinações de medidas  não farmacológicas,  de maneira
direcionada a grupos específicos como, entre outros: famílias, empresas, sindicatos e
associações,  estabelecimentos  prisionais,  instituições  de  longa  permanência  para
idosos,  estabelecimentos  de  medida  socioeducativa  de  privação  de  liberdade  e
estabelecimentos escolares;

j) divulgação do aplicativo para smartphones denominado "Coronavirus -
SUS",  desenvolvido  pelo  Ministério  da  Saúde  com  o  objetivo  de  conscientizará
população sobre o COVID-19, que pode ser acessado pelos seguintes links e códigos:

SISTEMA ANDROID SISTEMA IOS

https://play.google.com/store/app/
details?id=br.gov.datasus.guardioes 

https://apps.apple.com/br/app/coronav
%C3ADrus-sus/id1408008382 

k) adoção, no que couber, das demais medidas consideradas adequadas.

Solicito  a  Vossa  Excelência  que,  no  prazo  de  xx  (xxxx),  informe  as
medidas adotadas.

Atenciosamente,

XXXXXXXXXXX
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA


