
20ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LONDRINA
PROMOTORIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E FUNDAÇÕES

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 03/2020

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ,

por  meio  da  20ª  Promotoria  de  Justiça  de  Londrina, que  possui  especial

atribuição  para  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,1 com

fundamento nos artigos 127,  caput, e 129, inciso II, da Constituição Federal; no

artigo 120, incisos II e III, da Constituição do Estado do Paraná; na Lei Federal nº

8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), notadamente o artigo 27, parágrafo

único, inciso IV;

CONSIDERANDO que  o  artigo  127  da  Constituição

Federal estabelece 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”;

CONSIDERANDO  que,  de acordo com o artigo 129,

inciso II,  da Constituição Federal,  uma das funções institucionais do Ministério

Público  consiste  em “zelar  pelo  efetivo  respeito  dos  Poderes  Públicos  e  dos

serviços  de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  nesta  Constituição,

promovendo as medidas necessárias a sua garantia”,

CONSIDERANDO  que  cabe  ao  Ministério  Público  a

expedição  de  recomendações  visando  à  melhoria  dos  serviços  de  relevância

pública  e  ao  respeito  aos  interesses,  direitos  e  bens  cuja  defesa  lhe  cabe

promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis;

CONSIDERANDO a Declaração Universal dos Direitos

Humanos,  adotada e proclamada aos 10 de dezembro de 1948,  por  força da

Resolução nº 217, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris – França,

e ainda a Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, por meio da Resolução de

1 Nos termos da Resolução n° 1319/2020, da Procuradoria-Geral do ´Ministério Público do Estado
do Paraná.
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09  de  dezembro  de  1975,  que  estabelecem,  como  um  de  seus  princípios

fundamentais, o respeito à dignidade humana;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu

artigo 23,  inciso II,  fixou como competência comum à União, aos Estados, ao

Distrito  Federal  e  aos  Municípios,  “cuidar  da  saúde  e  assistência  pública,  da

proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”;

CONSIDERANDO que  a  Lei  nº  13.146/2015  –  Lei

Brasileira  de  Inclusão  (também  conhecida  como  “Estatuto  da  Pessoa  com

Deficiência”,  denominada, doravante, como LBI)  foi  instituída,  conforme dispõe

seu artigo 1º,  caput, para assegurar e promover, em condições de igualdade, o

exercício  dos  direitos  e  das  liberdades  fundamentais  pelas  pessoas  com

deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania;

CONSIDERANDO que a LBI estabelece como dever do

Estado, da sociedade e da família assegurar direitos às pessoas com deficiência,

notadamente à vida, à saúde, à dignidade e à convivência familiar e comunitária:

Art. 8º  É dever do Estado, da sociedade e da família

assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a

efetivação dos direitos referentes  à  vida,  à  saúde,  à

sexualidade,  à  paternidade  e  à  maternidade,  à

alimentação,  à  habitação,  à  educação,  à

profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à

habilitação  e  à  reabilitação,  ao  transporte,  à

acessibilidade, à cultura, ao desporto,  ao turismo, ao

lazer,  à  informação,  à  comunicação,  aos  avanços

científicos e tecnológicos,  à dignidade, ao respeito,  à

liberdade,  à  convivência  familiar  e  comunitária,  entre

outros  decorrentes  da  Constituição  Federal,  da

Convenção  sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com

Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de

outras normas que garantam seu bem-estar pessoal,
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social e econômico.

CONSIDERANDO que,  ao  dispor  sobre  o  direito  à

moradia, o artigo 31 e seu parágrafo 2º,  da LBI,  preveem que a pessoa com

deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta,

com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a

vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva,

sendo que a proteção integral, nessa última modalidade, será prestada no âmbito

do Sistema Único  de  Assistência  Social  (Suas)  à  pessoa com deficiência  em

situação  de  dependência  que  não  disponha  de  condições  de

autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos;

CONSIDERANDO  que,  de  acordo  com  o  artigo  33,

inciso I, da LBI, cabe ao Poder Público adotar as providências necessárias para o

cumprimento do disposto no artigo 31, acima referenciado; 2

CONSIDERANDO o  previsto  no  artigo  10,  parágrafo

único, da LBI:

Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou

estado  de  calamidade  pública,  a  pessoa  com

deficiência  será  considerada  vulnerável,  devendo  o

poder  público  adotar  medidas  para  sua  proteção  e

segurança.

CONSIDERANDO a pandemia do coronavírus (COVID-

19), presente já em 159 países,3 incluindo o Brasil que, conforme dados oficiais

do Ministério da Saúde, já conta com 2.201 casos confirmados e 46 mortes, em

24.03.2020, e, no Estado do Paraná, já confirmados 70 casos, além de 1.844 sob

investigação;4

CONSIDERANDO  a  Declaração  da  Organização
2 Art. 33.  Ao poder público compete:
I - adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto nos arts. 31 e 32 desta Lei;
3 Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2020/03/1707622.
4 Disponível em: < http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/CORONA_24032020.pdf>. Boletim de 
24.03.2020, acessado em 25.03.2020.
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Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do novo Coronavírus

(COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional

(ESPII);

CONSIDERANDO  a  classificação,  pela  Organização

Mundial  de  Saúde,  no  dia  11  de março de 2020,  como pandemia  a  infecção

humana causada pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO  a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de

fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde

Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana

pelo novo Coronavírus;

CONSIDERANDO  o  Plano  de  Contingência  Nacional

para  Infecção  Humana  pelo  novo  Coronavírus  COVID-19,  publicado  pelo

Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, em fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO  o  Plano  de  Contingência  Estadual

para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19, editado pela Secretaria

de Estado da Saúde do Paraná;

CONSIDERANDO  a  Lei  Federal  13.979/2020, que

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

importância internacional, decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de

2019, e a Portaria MS/GM 356/2020, do Ministério da Saúde, que regulamentou e

operacionalizou o disposto na referida Lei Federal;

CONSIDERANDO que  a  saúde  é  direito  de  todos  e

dever do Estado, que deve garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a

redução do risco de doença e de outros agravos, além do acesso universal e

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na

forma do artigo 196 da Constituição da República;

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual 4.298/2020

declara a situação de emergência em todo o território paranaense, nos termos do
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COBRADE n. 1.5.1.1.0 – doenças infecciosas virais, para fins de prevenção e

enfrentamento à COVID-19;

CONSIDERANDO a  Lei  Federal  nº  6.259/1975,  que

dispõe sobre normas relativas à notificação compulsória de doenças, além da lista

nacional  de  notificação  compulsória,  constante  do  Anexo  1,  do  Anexo  V,  da

Portaria de Consolidação GM/MS nº 04/2017, que prevê, no item 43, a “Síndrome

Respiratória  Aguda Grave  Associada  a  Coronavírus:  a)  SARS-Cov;  b)  MERS-

Cov”;

CONSIDERANDO  o  Decreto  Municipal  n°  334/2020,

que  regulamenta  medidas  relativas  às  ações  a  serem  coordenadas  pela

Secretaria Municipal de Saúde para o enfrentamento da Emergência em Saúde

Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente do coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o  Decreto  Municipal  n°  346/2020,

que decreta situação de emergência no Município de Londrina, como medida de

enfrentamento  da  pandemia  decorrente  no novo  coronavírus  (COVID-19),  e  o

Decreto  Municipal  n°  361/2020,  que  dispõe  sobre  novas  medidas  para

enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional

decorrente do coronavírus– COVID-19;

CONSIDERANDO a  Nota  Pública  do  Ministério  da

Mulher, Família e Direitos Humanos, sobre Medidas de Prevenção ao Coronavírus

nas Unidades de Acolhimento Institucional, na qual se destaca que o atual cenário

de pandemia do COVID-19 exige orientações específicas para a administração de

cuidados  nos  serviços  de  acolhimento  institucionais  do  Sistema  Único  de

Assistência  Social  (Suas),  a  adoção  de  rotinas  que  possam contribuir  para  a

prevenção  do  avanço  da  disseminação  do  vírus  e  proteção  aos  usuários  e

profissionais  que  atuam  nesses  serviços,  diante  dos  riscos  de  contágio  em

ambientes de atendimento coletivo;

CONSIDERANDO  a Portaria n° 337, de 24 de março

de 2020, emitida pelo Ministério da Cidadania, que dispõe acerca de medidas
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para  o  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância

internacional decorrente do coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único

de Assistência Social.

CONSIDERANDO a necessidade de as pessoas com

deficiência,  que estão em Unidades de Acolhimento Institucional  em Londrina,

recebam cuidados especiais e observem as medidas necessárias para conter a

propagação do COVID-19;

CONSIDERANDO  a  instauração  do  Procedimento

Administrativo nº MPPR–0078.20.002412-9, por esta 20ª Promotoria de Justiça da

Comarca  de  Londrina,  diante  do  recebimento  do  ofício  circular  n°  01/2020,

oriundo do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

dos  Direitos  dos  Idosos  e  das  Pessoas  com  Deficiência-CAOPIPCD,  e  da

necessidade  de  verificação  das  medidas  de  prevenção  de  contágio  e  de

tratamento  adequado  das  pessoas  com  deficiência  diagnosticas  com  o  novo

coronavírus (COVID-19), pelas instituições que acolhem e prestam atendimento a

esse grupo;

RESOLVE RECOMENDAR

I.  Aos  Gestores das Unidades de Acolhimento Institucional  para Pessoas

com Deficiência situadas no Município de Londrina, que adotem as medidas

pertinentes, no sentido de:

I.a) Suspender as visitas dos familiares e do público externo às pessoas com

deficiência  residentes  nas  Unidades  de  Acolhimento  Institucional,  até  ulterior

definição médico-sanitária em contrário;

1.a.1) Em casos excepcionais, devidamente justificados, avaliar a pertinência de

autorizar a presença do visitante na Unidade de Acolhimento Institucional, tendo

em vista  a  necessidade de reduzir,  ao  máximo, o  número de pessoas,  assim

como a frequência e a duração da visita. Deverão ser observados, para tanto, os

protocolos  de  higiene  e  segurança  divulgados  pelo  Ministério  da  Saúde
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(https://coronavirus.saude.gov.br/),  pelo Ministério  da Mulher,  Família  e Direitos

Humanos (na Nota Pública - Medidas de Prevenção ao Coronavírus nas Unidades

de Acolhimento Institucional) e pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná

(http://coronavirus.pr.gov.br/);

1.a.2) Em qualquer caso, deverá ser proibida a visita de pessoas que apresentem

qualquer  sintoma respiratório  ou  que tenham estabelecido  contato  prévio  com

pessoas com suspeita ou diagnóstico de COVID-19;

I.b)  Sempre que possível, proporcionar, às pessoas com deficiência residentes,

contato  com  seus  familiares  e  representantes  legais,  por  outros  meios  de

comunicação como: telefone, celular, WhatsApp, chamadas de vídeo e/ou outras

formas similares;

I.c) Manter  os  familiares  e  representantes  legais  informados  constantemente,

através de telefonemas e outros meios possíveis, sobre as condições de saúde e

condições gerais das pessoas com deficiência residentes;

I.d)  Manter  as  pessoas  com  deficiência  informadas  a  respeito  das  medidas

adotadas  pela  Instituição  (protocolos,  higienização  das  mãos  e  materiais

utilizados,  etc.)  e  de  sua  necessidade  para  conter  a  propagação  do  vírus  e

resguardar a saúde de todos os frequentadores do local;

I.f)  Suspender  ou  limitar  as  saídas  da  unidade  para  atividades  externas  não

essenciais,  atendendo à recomendação do Ministério  da Saúde de isolamento

social. O isolamento deve ser particularmente observado no caso dos grupos de

risco;

I.g)  Adiar  atividades comunitárias e reduzir  o tempo dos residentes nas áreas

comuns da instituição para evitar aglomerações, garantindo a distância mínima de

1 metro entre eles, e estabelecendo, se for o caso, escalas para a saída das

pessoas com deficiência dos quartos para locomoção em áreas comuns, banhos

de sol, etc.;

I.f)   Realizar  avaliação/monitoramento  periódico  de  todos  os  residentes  e
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comunicar, imediatamente, à Secretaria Municipal de Saúde, caso alguma pessoa

com  deficiência  apresente  sintomas  da  doença,  promovendo,  ainda,  seu

isolamento em relação aos demais e observando, em especial, a Nota Pública -

Medidas de Prevenção ao Coronavírus nas Unidades de Acolhimento Institucional

– divulgada pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos;

I.g) Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários

aos funcionários da Unidade de Acolhimento Institucional (como máscaras, luvas,

álcool  em  gel  70%,  entre  outros),  além  de  capacitação  sobre  o  uso  dos

equipamentos/protocolos específicos;

I.g.1) No caso de profissionais que apresentem sintomas de infecção respiratória,

que  tenham  contato  com  pessoas  com  sintomas  de  infecção  respiratória  ou

contato com pessoas sabidamente com COVID-19, observar o disposto a Nota

Pública - Medidas de Prevenção ao Coronavírus nas Unidades de Acolhimento

Institucional – divulgada pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos;

I.h) Certificar  que as pessoas com deficiência  e os  profissionais  vinculados à

Unidade  de  Acolhimento  Institucional  estejam  com  todas  as  vacinas  em  dia,

principalmente  as  relacionadas  a  doenças  respiratórias  infecciosas,  conforme

calendário  de  vacinação  definido  pelo  Programa  Nacional  de  Imunização  do

Ministério  das  Saúde.  No  caso  de  necessidade  de  atualização  do  cartão  de

vacinação, verificar junto à Secretaria Municipal de Saúde a possibilidade de a

vacinação  ser  realizada  dentro  da  Unidade  de  Acolhimento  Institucional,  para

evitar o deslocamento das pessoas com deficiência; e

I.i) Aplicar as medidas indicadas nos documentos encaminhados pelo Ministério

Público,  notadamente  a  Portaria  n°  337/2020,  do  Ministério  de  Estado  da

Cidadania,  e  a  Nota  Pública  -  Medidas  de  Prevenção  ao  Coronavírus  nas

Unidades  de  Acolhimento  Institucional  –  divulgada  pelo  Ministério  da  Mulher,

Família  e  Direitos  Humanos,  e  realizar  a  capacitação  de  todos  os  seus

profissionais em relação a seu conteúdo.

II. Ao MUNICÍPIO DE LONDRINA, representado pelo Senhor Prefeito Marcelo

RUA CAPITÃO PEDRO RUFINO, Nº 605, JARDIM EUROPA – LONDRINA/PR – CEP 86.015-700 – TEL.: (43) 3372-9200
 8



20ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LONDRINA
PROMOTORIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E FUNDAÇÕES

Belinati  Martins,  bem como a  quem venha  lhe  suceder  ou  substituir  no

cargo, e à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LONDRINA, representada

pelo Secretário Municipal, Senhor Carlos Felippe Marcondes Machado, bem

como a quem venha lhe suceder ou substituir no cargo, e à SECRETARIA

MUNICIPAL  DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL,  representada  pela  Secretária

Municipal, Senhora Jacqueline Marçal Micali, bem como a quem venha lhe

suceder ou substituir  no cargo, que  adotem as providências necessárias

para garantir a observância das medidas acima indicadas pelas instituições

que mantenham termo de colaboração com o Município, para acolhimento

de pessoas adultas com deficiência, além de promover, em relação a elas:

II.a) O  acompanhamento,  especialmente  intensificado  enquanto  perdurar  a

pandemia,  nas  Unidades  de  Acolhimento  Institucional  de  Pessoas  com

Deficiência,  e,  quando  necessária,  a  fiscalização  pela  Vigilância  Sanitária,

objetivando à prevenção e ao adequado tratamento dos usuários;

II.b) A disponibilização, às Unidades de Acolhimento Institucional de Pessoas com

Deficiência, de os equipamentos de proteção individual necessários à prevenção

da proliferação do COVID-19, principalmente máscaras, lenços de papel, luvas e

álcool em gel 70%;

III.c) O fornecimento, em sua esfera de competência e de responsabilidade legal,

de todo o apoio necessário para que Unidades de Acolhimento Institucional de

Pessoas com Deficiência atendam ao acima recomendado;

Estabelece-se o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do

seu  recebimento,  para  que  o  Município,  as  Secretarias  e  as  Unidades  de

Acolhimento Institucional de Pessoas com Deficiência se manifestem acerca das

providências adotadas para a observância da presente Recomendação.

Encaminhe-se Cópia da presente Recomendação, para

ciência, à Procuradoria-Geral do Município de Londrina, ao Presidente da Câmara

de Vereadores de Londrina, ao Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
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Pessoa  com  Deficiência  de  Londrina,  ao  Conselho  Municipal  de  Assistência

Social, à Toca de Assis, à 7ª, 10ª, 22ª e 24ª Promotorias de Justiça da Comarca

de Londrina e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos da Pessoa

com Deficiência do Ministério Público do Paraná.

Londrina, 26 de março de 2020.

              Leila Schimiti

    Promotora de Justiça

RUA CAPITÃO PEDRO RUFINO, Nº 605, JARDIM EUROPA – LONDRINA/PR – CEP 86.015-700 – TEL.: (43) 3372-9200
 10


		2020-03-26T16:04:31-0300
	LEILA SCHIMITI:77283813934




