
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JARDIM DE PIRANHAS

Rua Manoel Clementino, nº 122, Centro
Jardim de Piranhas/RN, CEP: 59.324-000

 Telefone: (84) 99972-5561 – email: pmj.jardimdepiranhas@mprn.mp.br

Ref.: Procedimento Administrativo nº 31.23.1001.0000133/2020-27

RECOMENDAÇÃO

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO

NORTE,  por  intermédio  da  Promotoria  de  Justiça  de  Jardim  de  Piranhas,  no  uso  das

atribuições conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art.

27, parágrafo único, IV, da Lei n. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e

pelo art. 69, parágrafo único, “d”, da Lei Complementar Estadual n. 141/96 (Lei Orgânica

Estadual do Ministério Público), e ainda:

CONSIDERANDO que,  nos termos do artigo 127 da Constituição Federal,

incumbe ao Ministério  Público a  defesa da ordem jurídica,  do regime democrático e  dos

interesses sociais e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO  que constitui  função institucional  do Ministério  Público

zelar  pelo efetivo respeito  dos  Poderes  Públicos  e  dos  serviços  de relevância pública aos

direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua

garantia, a teor do disposto no artigo 129, inciso II, da Constituição Federal, bem como no

artigo 84, inciso II, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte;

CONSIDERANDO, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que a

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
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que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

CONSIDERANDO  que o novo Coronavírus (COVID-19, CID 10: B34.2) é

uma doença viral, altamente contagiosa, que provoca, inicialmente, sintomas de resfriado, po-

dendo causar manifestações graves como a Síndrome Respiratória Aguda Grave;

CONSIDERANDO que o Ministério  Público do Estado do Rio Grande do

Norte, por meio desta Promotoria de Justiça, instaurou, em 20/03/2020, o Procedimento Ad-

ministrativo nº 31.23.1001.0000133/2020-27, destinado a acompanhar as ações de enfrenta-

mento ao COVID-19 no município de Jardim de Piranhas/RN;

CONSIDERANDO  que,  na forma do Regulamento Sanitário  Internacional,

promulgado no âmbito interno pelo Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, cabe aos mu-

nicípios, enquanto entes federados responsáveis pela atenção primária à saúde, “implementar

imediatamente medidas preliminares de controle” dos eventos epidemiológicos (item 4, c, do

citado Regulamento);

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 1.537, de 15 de julho de 2020,

dispondo sobre a suspensão de atividades econômicas como medida para o enfrentamento do

novo Coronavírus (COVID19) no Município de Jardim de Piranhas/RN, ato normativo cuja

vigência se estende até o dia 29 de julho de 2020;

CONSIDERANDO que, mesmo tendo registrado um leve crescimento na taxa

média de isolamento social desde a publicação do decreto – de 40,3% no dia 15 de julho
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passou para 46,7% no dia 211 – a situação do município de Jardim de Piranhas permanece

crítica; 

CONSIDERANDO que, de acordo com os próprios boletins epidemiológicos

divulgados pela Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas, o número de casos confirmados

de coronavírus no município passou de 138 no dia 01/07/2020 para 503 no dia 22/07/2020

(sete dias após publicado o decreto municipal estabelecendo medidas de enfrentamento mais

rigorosas), o que equivale a um aumento de mais 350% em menos de um mês, evidenciando

haver ainda uma forte tendência de crescimento na curva de casos da cidade, a qual, convém

registrar, conta com uma população de menos de 15 mil habitantes2;

CONSIDERANDO que, ainda de acordo com tais boletins, o número de mor  -  

tes decorrentes do COVID-19 em Jardim de Piranhas/RN saltou de 02 no dia 01/07/2020 para

09 no dia 22/07/2020;

CONSIDERANDO que, conforme dados extraídos do boletim epidemiológico

nº 118, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP)3, o Município de Jar-

dim de Piranhas contava em 21/07/2020 com a maior taxa de casos confirmados e a segunda

maior taxa de óbitos em decorrência do COVID-19 da região do Seridó Potiguar , respecti-

vamente 1374.94 para cada 100 mil habitantes e 53.92 para cada 100 mil habitantes;

CONSIDERANDO, enfim, que os motivos que determinaram a edição do De-

creto Municipal nº 1.537/2020 – “o aumento exponencial dos casos da COVID-19 no Municí-

1 Dados extraídos da ferramenta interna “Mapa de Isolamento Social COVID-19”, desenvolvida pelo
Laboratório de Orçamento e Políticas Públicas do MP/RN, a partir do índice de isolamento da empresa
In Loco.
2 Segundo Censo Demográfico do IBGE de 2010.
3 Disponível em <https://portalcovid19.saude.rn.gov.br/medidas/boletinsepidemiologicos/>.
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pio de Jardim de Piranhas/RN” – permanecem válidos até o presente momento, e que a gravi-

dade do problema tem chamado a atenção da imprensa potiguar4 e da sociedade local;

CONSIDERANDO, além do mais, as diversas denúncias que aportaram nesta

Promotoria de Justiça acerca do descumprimento do Decreto n.º 1.537/2020 por parte da po-

pulação de Jardim de Piranhas, bem como da insuficiência da fiscalização realizada pelo Ente

Municipal;

CONSIDERANDO, por fim, que a Lei Municipal n.º 860, de 1º de setembro

de 2017, regulamentando o disposto no art. 37, IX, da CF, autoriza o Chefe do Poder Executi-

vo local a contratar temporariamente pessoal para “assistência às situações de emergência ou

de calamidade pública” (art. 1º, §1º, I), dispensando, nesses casos, a realização de prévio pro-

cesso seletivo público para a admissão do contratado (art. 2º, parágrafo único, a);

Resolve RECOMENDAR ao Excelentíssimo Senhor  Prefeito do Município

de JARDIM DE PIRANHAS/RN, ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ, e ao Secretário Munici-

pal de Saúde, FRANCISCO LUCIANO FERREIRA SARAIVA,  na condição do exercício

funcional, extensível a quem quer que o substitua em atribuição, que:

i) PRORROGUE por mais 15 dias a vigência do  Decreto Municipal n.º 1.537/2020, man-

tendo-se as medidas de restrição ali estabelecidas a fim de controlar o elevado índice de con-

tágio por COVID-19 identificado no município; 

ii) IMPLEMENTE a realização de barreiras sanitárias educativas periódicas nas entradas/saí-

das e pontos estratégicos do município, com vistas a orientar a população em geral e os via-

jantes que entram na cidade acerca das medidas de prevenção ao contágio pelo Coronavírus,

4 https://portaldorn.com/cidade-do-rn-tem-explosao-de-covid-19-mesmo-com-isolamento/ 
   https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2020/07/22/mae-e-filho-morrem-de-covid-19-
no-mesmo-dia-em-jardim-de-piranhas.ghtml 
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disponibilizando-se aos servidores que trabalhem na fiscalização das barreiras os EPI’s neces-

sários; 

iii) ADOTE todas as providências administrativas que se fizerem necessárias para realizar,

com urgência, a contratação temporária de Fiscais da Vigilância Sanitária, independentemente

de processo seletivo prévio, possibilitando, desse modo, que sejam intensificadas as ações de

fiscalização das medidas restritivas de enfrentamento ao COVID-19 no município.

Notifiquem-se  os  destinatários,  cientificando-lhes  que  deverão  comunicar  a

esta Promotoria de Justiça, no prazo máximo de 3 (três) dias, o acatamento das medidas reco-

mendadas, prazo este justificado pela urgência decorrente da crescente disseminação do Coro-

navírus.

Adverte-se, desde já, que a não observância desta recomendação implicará na

adoção de medidas cabíveis. 

Encaminhe-se cópia desta Recomendação para que seja publicada no Diário

Oficial do Estado e no Portal da Transparência. 

Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao CAOP-Saúde.

Jardim de Piranhas/RN, data da assinatura eletrônica.

VINÍCIUS LINS LEÃO LIMA
Promotor de Justiça
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