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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº.   05/2020 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua presentante, com 

atuação na 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI, 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. 25, IV, “b”, 

da Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e: 

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 tida, nos termos do Regulamento Sanitário 

Internacional (RSI), “um evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública para 

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

resposta internacional coordenada e imediata”; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, por meio da Portaria 

GM/MS nº 188/2020, declarou “emergência em saúde pública de importância nacional”, em 

decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, e 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; 

CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei referida prevê como medidas 
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para o enfrentamento da infecção: isolamento e quarentena; 

CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a 

regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979/2020, que traz medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em que uma doença se espalha por 

diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos; 

CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus 

(COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco potencial da doença infecciosa atingir 

a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido 

identificadas como de transmissão interna; 

CONSIDERANDO o Decreto 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 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 de qualquer centro médico deste Estado; 

CONSIDERANDO que com relação ao horário de funcionamento do Conselho Tutelar, 

o CAODIJ expediu a Nota Técnica n° 04/2019, em que se esclarece que além da jornada regular 
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prevista em lei, aquele funciona em regime de sobreaviso e não em plantão, que as horas 

efetivamente trabalhadas no sobreaviso podem ser remuneradas pelo município ou compensadas 

por meio de banco de horas, bem como da impossibilidade de se estabelecer horário de 

funcionamento do Conselho Tutelar por meio de regimento interno; 

CONSIDERANDO que o horário de funcionamento do Conselho Tutelar é matéria 

reservada à lei (art. 134 do ECA) e diante dessa normativa, não pode ser estabelecido por meio de 

regimento interno ou portaria do Conselho Tutelar; 

CONSIDERANDO em que pese a situação de pandemia do COVID- 19, nem mesmo 

nessa situação o Colegiado está autorizado a deliberar seu horário de funcionamento, pois tal 

matéria deve ser abordada pela municipalidade, vez que o Conselho Tutelar integra a 

Administração Pública local; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal concebeu os municípios como entes 

federativos, dotando-os de autonomia, autogoverno e auto – organização; 

CONSIDERANDO que compete ao município, dispor sobre o funcionamento 

administrativo de seus órgãos integrantes, inclusive em tempos de crise como a que ora se 

vislumbra; 

CONSIDERANDO que foi editada a Lei Federal n° 13. 979, de 06 de fevereiro de 2020, 

prevendo a tomada de decisões de combate ao COVID – 19. No entanto, em nenhum dispositivo 

do texto legislativo há referência ao funcionamento dos órgãos, em razão do respeito à autonomia 

administrativa dos entes federativos e dos poderes; 

CONSIDERANDO que diante disso, permanece a competência do Poder Executivo 

Municipal para dispor do horário de funcionamento dos órgãos da municipalidade, em razão da 
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epidemia do COVID – 19, principalmente em razão do exercício do Poder de Polícia, definido 

pelo art. 78 do Código Tributário Nacional; 

CONSIDERANDO que caso o município adote horário diferenciado para os órgãos no 

período da epidemia, essa decisão abarcará o Conselho Tutelar, pois como dito, esse integra a 

Administração Pública local; 

CONSIDERANDO a necessidade de funcionamento do Conselho Tutelar, na forma de 

sobreaviso, vez que um dos princípios que regem o seu funcionamento é a não interrupção do 

atendimento à população (art. 19 da Resolução n° 170 do CONANDA), para atender os casos 

graves de violação de direitos de crianças que surgirem no período; 

CONSIDERANDO ainda a necessidade de o conselheiro tutelar adotar as medidas de 

prevenção ao COVID – 19, conforme orientações das autoridades sanitárias, procurando, nos 

atendimentos evitar o contato direto com usuários, salvo necessidade excepcional e observada a 

situação de saúde da criança ou adolescente atendido, acionar o serviço de saúde 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, presentado pela agente ministerial 

adiante subscrita, no exercício de suas atribuições legais, resolve: 

RECOMENDAR aos Munícipios da Comarca de Picos-PI (Picos, Santana, 

Geminiano, Sussuapara, Aroeiras do Itaim, São José, Dom Expedito Lopes, Francisco Santos, 

Monsenhor Hipólito, Santo Antônio de Lisboa, Paquetá, Santa Cruz do Piauí, Wall Ferraz, 

Bocaina, São Luís do Piauí e São João da Canabrava),   em cumprimento às disposições de ordem 

constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas, e nos termos do artigo 

55 da Lei Complementar Estadual n° 12/93, e outras com ela convergentes: 

1. Seja regulado o horário de funcionamento do Conselho Tutelar, e dos 
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demais órgãos, durante o período da pandemia do COVID – 19, devendo o respectivo conselho 

tutelar acionar o ente municipal para tanto, conforme orientação da Associação Estadual de 

Conselheiros do Estado - ACONTEPI; 

2. Seja preservado o atendimento de casos graves de violação de direitos de 

crianças e adolescentes, em razão do princípio da não interrupção do atendimento à população, 

devendo o atendimento presencial deve ser adotado apenas em casos excepcionais, adotando-se a 

prevenção necessária; 

3. Seja fornecido ao Conselho Tutelar, materiais, equipamentos e orientações 

para a prevenção do COVID – 19 (uso de máscaras, luvas, transporte seguro), a fim de  evitar 

contaminação e proliferação; 

Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela 

advindos: 

a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado; 

b) caracterizar 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; 

c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais. 

d) fixa-se o prazo de 48h (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento, para que 

os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente Recomendação, devendo 

encaminhar à Promotoria de Justiça de Picos-PI, pelo e-mail (monisiacarvalho@mppi.mp.br/ 

itanieli@mppi.mp.br ou via whatssap) as providências tomadas e a documentação hábil a provar 

mailto:monisiacarvalho@mppi.mp.br/
mailto:itanieli@mppi.mp.br
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o fiel cumprimento para o seu cumprimento. 

Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da 

Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no diário eletrônico do Ministério Público, bem como 

se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de 

Apoio Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários. 

                           Picos-PI, 20 de março de 2020. 

 

Itanieli Rotondo Sá 

Promotora de Justiça 
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