
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO
FORO CENTRAL DA COMARCA METROPOLITANA DE CURITIBA

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 05/2020

Ementa:  Atendimento/  abordagem  presencial a 
pessoas  idosas  em  situação  de  risco/  
vulnerabilidade e/ou violação de direitos, residentes  
em Curitiba/PR, pelas equipes da Fundação de Ação  
Social e Secretaria Municipal de Saúde, durante todo  
o  período  da  pandemia  gerada  pela  COVID-19;  
Inspeções,  in  loco,  pelas  equipes  da  Fundação  de  
Ação  Social  e  Secretaria  Municipal  de  
Saúde/Vigilância Sanitária, que compõem o PQILPI  
(Programa de Qualidade das Instituições de Longa  
Permanência  para  Idosos),  durante  todo o período  
da pandemia gerada pelo COVID-19;

Realização  pelas  equipes  da  Fundação  de  Ação  
Social,  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  Vigilância  
Sanitária,  também  durante  todo  o  período  da  
pandemia gerada pela COVID-19, de atendimento/  
abordagem  presencial a pessoas idosas em situação  
de risco/ vulnerabilidade e/ou violação de direitos,  
residentes em Curitiba/PR, bem como Inspeções, in  
loco,  nas  Instituições  de  Longa  Permanência  para  
Idosos  pelas  equipes  que  compõem  o  PQILPI  
(Programa de Qualidade das Instituições de Longa  
Permanência para Idosos).

O Ministério Público do Estado do Paraná,  por 
intermédio das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso de Curitiba, 
no uso de suas atribuições constitucionais e legais de tutela dos direitos e interesses 
das pessoas idosas, conforme Constituição Federal e Lei Complementar 75/93 e,

CONSIDERANDO que é função institucional do 
Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal,  promovendo 
as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, inciso  II,  da Constituição Federal e 
art. 114 da Constituição do Estado do Paraná);

CONSIDERANDO que cumpre ao Ministério 
Público fazer Recomendações,  visando à melhoria dos serviços públicos e dos 
serviços de relevância pública (art. 68, inciso III, da Lei Complementar nº 85/99);
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CONSIDERANDO que a igualdade é signo 
fundamental da República e vem como forma de proteger a cidadania e a dignidade, 
fundamentos do Estado Democrático de Direito, eliminando-se as desigualdades 
sociais que é um dos objetivos fundamentais de nossa República (art. 1º, incisos II e 
III; art. 3º, incisos I, III, IV e, art. 5º, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que o Estatuto do Idoso (Lei 
Federal nº 10.741,  de 1º de Outubro de 2003),  no seu artigo 74,  estabelece que 
“compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias 
legais assegurados ao idoso,  promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais 
cabíveis”;

CONSIDERANDO que o artigo 230  da Constituição 
Federal estabelece que “a família, a sociedade e o     Estado   têm o dever de amparar as 
pessoas idosas,  assegurando sua participação na comunidade,  defendendo sua 
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”;

CONSIDERANDO que o artigo 230  da Constituição 
Federal e o Estatuto do Idoso (Lei Federal Nº 10.741,  de 1º de Outubro de 2003) 
adotaram a doutrina     da     proteção     integral     à  s     pessoa  s     idosa  s  ,  o que significa que “o 
idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,  sem 
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por 
outros meios,  todas as oportunidades e facilidades,  para     preservação     de     sua     saúde   
física     e     mental     e seu aperfeiçoamento moral,  intelectual,  espiritual e social,  em 
condições de liberdade e dignidade”;

CONSIDERANDO que o Estatuto do Idoso (Lei 
Federal Nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003), no seu artigo 3º, adotou a doutrina     da   
garantia     da     absoluta     prioridade     na     efetivação     d  os     direitos     fundamentais     das     pessoas   
idosas  ,   o que significa que “é obrigação da família,  da comunidade,  da sociedade e 
do Poder Público assegurar ao idoso,  com absoluta prioridade,  a efetivação do 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária”.

CONSIDERANDO que o Estatuto do Idoso (Lei 
Federal nº 10.741,  de 1º de Outubro de 2003) estabelece normas que asseguram o 
pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas idosas e sua efetiva e 
plena integração social;

CONSIDERANDO que o “Estatuto do Idoso”  (Lei 
Federal nº 10.741,  de 1º de Outubro de 2003),  no artigo 4º,  §§ 1º e 2º e artigo 5º, 
estabelece que “nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência,  
discriminação,  violência,  crueldade ou opressão,  e todo atentado aos seus direitos,  
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por ação ou omissão, será punido na forma da lei”, bem como que “é dever de todos 
prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso”;

CONSIDERANDO que o “Estatuto do Idoso”  (Lei 
Federal nº 10.741,  de 1º de Outubro de 2003),  nos artigos 8º e 9º,  estabelece que “o 
envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social,  nos 
termos desta Lei e da Legislação vigente”,  bem como que “é obrigação do Estado,  
garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas 
sociais e públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de 
dignidade”.

CONSIDERANDO que o “Estatuto do Idoso”  (Lei 
Federal nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003), no artigo 10º, §§ 2º e 3º, estabelece que 
“é obrigação do Estado e da sociedade,  assegurar à pessoa idosa a liberdade,  o 
respeito e a dignidade,  como pessoa humana e sujeito de direitos civis,  políticos,  
individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis”, bem como que “o direito 
ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física,  psíquica e moral,  
abrangendo a preservação da imagem,  da identidade,  da autonomia,  de valores,  
ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais” e, ainda que “é dever de todos 
zelar pela dignidade do idoso,  colocando-o a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”.

CONSIDERANDO que o “Estatuto do Idoso”  (Lei 
Federal nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003),  no artigo 43, incisos I a III,  estabelece 
que “as medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos 
reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:  I –  por ação ou omissão da 
sociedade ou do Estado;  II –  por falta,  omissão ou abuso da família,  curador ou 
entidade de atendimento, III – em razão de sua condição pessoal”.

CONSIDERANDO que o “Estatuto do Idoso”  (Lei 
Federal nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003), no artigo 15, § 1º, incisos I a V, §§ 2º e 4º, 
estabelece que: “  é     assegurada     a     atenção     integral     à     saúde     do     idoso  ,   por     intermédio     do   
Sistema     Único     de     Saúde   –    SUS  ,  garantindo-lhe o acesso universal e igualitário,  em 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços,  para a prevenção,  promoção,  
proteção e recuperação da saúde, incluindo     a     atenção     especial     às     doenças     que     afetam   
preferencialmente     os     idosos  ”, bem assim que “a prevenção e a manutenção da saúde 
do idoso serão efetivadas por meio de: (...) IV – atendimento domiciliar, incluindo a 
internação,  para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se 
locomover,  inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas,  
filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder 
Público, nos meios urbano e rural”;

CONSIDERANDO que  o  “Estatuto  do  Idoso”  (Lei 
Federal  nº  10.741, de 1º  de Outubro de 2003),  nos artigos 46 e 47,  incisos I  a  VI, 
estabelece que “a política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto  
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articulado de ações governamentais e não-governamentais da União, dos Estados, do  
Distrito Federal e dos Municípios”, bem como que “são linhas de ação da política de 
atendimento:  I – políticas sociais básicas, previstas na Lei no 8.842, de 4 de janeiro de  
1994; II –  políticas e programas de assistência social,  em caráter supletivo,  para 
aqueles que necessitarem;  III –  serviços especiais de prevenção e atendimento às 
vítimas de negligência,  maus-tratos,  exploração,  abuso,  crueldade e opressão;  IV –  
serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos 
abandonados em hospitais e instituições de longa permanência” (...);

CONSIDERANDO que  o  “Estatuto  do  Idoso”  (Lei 
Federal  nº  10.741,  de  1º  de  Outubro  de  2003),  no  artigo  33,  estabelece  que:  “A 
assistência     social     aos     idosos     será     prestada  ,    de     forma     articulada  ,    conforme     os   
princípios     e     diretrizes     previstos     na     Lei     Orgânica     da     Assistência     Social  ,    na     Política   
Nacional     do     Idoso  ,   no     Sistema     Único     de     Saúde     e     demais     normas     pertinentes  ”.

CONSIDERANDO que  o  “Estatuto  do  Idoso”  (Lei 
Federal nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003), no artigo 7º, no artigo 35, §§ 1º, 2º e 3º, 
estabelece que “os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais  
do  Idoso,  previstos  na  Lei  no  8.842,  de  4  de  janeiro  de  1994,  zelarão  pelo  
cumprimento dos direitos do idoso, definidos nesta Lei”;

CONSIDERANDO que a  Portaria  nº  337,  de 24 de 
março de 2020, do Ministério de Estado da Cidadania, dispõe acerca de medidas para 
o  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional 
decorrente do Coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência 
Social e, estabelece em seu art. 2º que: “A oferta de serviços, programas e benefícios 
socioassistenciais no âmbito dos Estados, Municípios e Distrito Federal deverá ser 
garantida  àqueles  que  necessitarem,  observando  as  medidas  de  segurança  que 
garantam a segurança e saúde dos usuários e profissionais do SUAS;

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 9000,  de 
27 de dezembro de 1996 - que institui o Código de Saúde de Curitiba, dispõe sobre a 
proteção à saúde no âmbito do Município de Curitiba e dá outras providências - no 
artigo  1º,  estabelece que  “O  PRESENTE CÓDIGO DE SAÚDE DE CURITIBA 
ESTABELECE NORMAS PARA A PROMOÇÃO,  FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE CURITIBA, nos termos dos arts. 196 a 200, da Constituição Federal,  
arts.  167  a 172,  da Constituição Estadual,  e arts.  157  a 161,  da Lei Orgânica do 
Município de Curitiba, observadas também as disposições das Leis Federais nº 8080,  
de 19/09/90, e 8142, de 28/12/90 - Lei Complementar Estadual nº 04, de 07/01/75,  
regulamentada pelo Decreto nº 3641, de14/07/77”;

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 9000,  de 
27 de dezembro de 1996, no artigo 4º, incisos II, III e IV, estabelece que “Compete ao 
Gestor do Sistema Municipal de Saúde, no Município de Curitiba: (…) II- organizar     e   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8842.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8842.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8842.htm
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definir     as     atribuições     e     competências     dos     serviços     incumbidos     das     ações     de     vigilância   
à     saúde  ,    bem     como     promover     sua     implantação  ,    coordenação     e     fiscalização  ,    em   
consonância     com     a     legislação     sanitária     vigente  ,  respeitadas as atribuições legais da 
Conferência e do Conselho Municipal de Saúde;  III -  realizar  ,    em     cooperação     com   
demais     órgãos     governamentais  ,    ações     de     fiscalização     e     controle     para     proteção  ,   
preservação  ,   recuperação     e     uso     racional     do     ambiente     propício     à     vida     e     eliminação     ou   
diminuição     dos     riscos     e     agravos     à     saúde     coletiva     ou     individual   e,
IV -  manter     integração     constante     com     as     demais     Secretarias     Municipais     que     atuam   
sobre     fatores  /  área     determinantes     do     processo     de     promoção  ,    prevenção     e     reparação   
da     saúde;(…  )

CONSIDERANDO que a  Lei Municipal nº 9000, de 
27 de dezembro de 1996, na Seção IV, que trata da SAÚDE DO IDOSO, no artigo 91, 
incisos  I  a  V,  estabelece  que:  “A atenção à saúde do idoso compreende as ações 
individuais e coletivas desenvolvidas pelos serviços de saúde no âmbito do Sistema 
Único de Saúde e incluirão:  I -  o prolongamento da vida ativa,  autônoma e 
independente,  vinculada à família e à comunidade,  propiciando e potencializando 
sua participação no viver cotidiano;  II -  avaliações periódicas com o intuito de 
promover a saúde,  prevenir doenças ou complicações e postergar o surgimento de 
incapacidade,  além das ações de reabilitação;  III-  garantia de acesso a serviços 
especializados e/ou multidisciplinares, assim como de internamento (...);”

CONSIDERANDO  o contido na  Instrução Normati-
va nº 4 – FAS, a qual revoga as INs nº 1/2020 e 3/2020 e dispõe sobre o funcionamen-
to de unidades, equipamentos, programas e serviços públicos e de parceiras da Fun-
dação de Ação Social – FAS, sobre as medidas de prevenção do novo Coronavírus 
(COVID-19),  notadamente no sentido de que:  “(...)  As unidades e equipamentos da  
Fundação de Ação Social – FAS e da rede parceira e contratada devem cumprir as  
orientações e protocolos da Secretaria Municipal da Saúde, referentes à prevenção da  
transmissão e infecção pelo novo Coronavírus, disponíveis na página www.saude.-
curitiba.pr.gov.br, bem como as normas do Ministério da Saúde e da Secretaria da  
Saúde do Estado do Paraná. Art. 2º Os serviços, considerados não essenciais para o  
atendimento as famílias e indivíduos no Período da pandemia, ficam com suas ativi-
dades suspensas. (...) Art. 4º São considerados equipamentos que ofertam serviços es-
senciais durante o período da pandemia: I - Unidade de Acolhimento Institucional –  
UAI; II - Central de Encaminhamento Social – CES; III - Central de Serviços PSE; IV -  
Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS; V - Centro de Re-
ferência Especializado para a População em Situação de Rua – Centro Pop; VI – Cen-
tro de Referência de Assistência Social – CRAS; VII – Casa da Acolhida e do Regresso  
- CAR. (...) Art. 5º Todos os setores, que compõem a sede administrativa da FAS, são  
considerados essenciais, durante o período da pandemia, tendo seu funcionamento  
regular, das 8h às 18h, de segunda à sexta-feira. Art. 6º Os Centros de Referência de  
Assistência Social – CRAS passam a funcionar de segunda à sexta-feira das 10h às  
16h, com os seguintes serviços: I – inscrição e/ou atualização de Cadastro Único; II –  
orientação e  auxílio  às  famílias  para preenchimento de sistemas que possibilitem  
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acesso a benefícios emergenciais assistenciais referentes ao período da pandemia; III  
– atendimento social para solicitação de alimentos, itens de higiene pessoal e limpeza  
e outras solicitações que possam ser atendidas pelo Disque Solidariedade; IV – moni-
toramento das famílias em situação de extrema pobreza em acompanhamento pelo  
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF e das famílias inseridas  
no Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio; V – busca ativa das famílias que  
não possuam condições de acesso aos serviços ofertados pelos CRAS durante o perí-
odo da pandemia. §1º As unidades de atendimento de Proteção Social Básica referen-
ciadas aos CRAS permanecem com suas atividades presenciais suspensas. §2º Per-
manecem suspensas as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de  
Vínculos – SCFV, para todos os públicos, ofertados na rede oficial e parceiras, inclu-
indo Centro de Atividade do Idoso - CATI. §3º As visitas domiciliares somente serão  
realizadas se forem consideradas imprescindíveis, mediante avaliação técnica, ado-
tando-se as medidas de prevenção da COVID-19. § 4º As famílias e/ou indivíduos,  
atendidos presencialmente nos CRAS, deverão fazer uso da máscara, por força da  
Lei Estadual 20.189, de 28 de abril de 2020 e da Resolução nº 1, de 16 de abril de 2020,  
da Secretária Municipal da Saúde.  Art. 7º Os atendimentos presenciais nos CREAS  
decorrentes de solicitações emergenciais, de procura espontânea, de demandas dos  
canais de denúncia (Central 156, Disque Idoso Paraná e Disque 100) e da oferta do  
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos – PAEFI se-
rão realizados das 10h às 16h, de segunda à sexta-feira. § 1° A partir das 16h até o ho-
rário de abertura dos CREAS (10h), as solicitações de atendimento das situações de  
violação de direitos que demandam serviços de Proteção Social Especial de Média  
Complexidade deverão ser solicitados à Central 156 ou nos canais de denúncia dis-
poníveis (Disque 100, Disque 181 e Disque 190). § 2° São consideradas situações de  
violação de direitos que demandam atendimento do Serviço de Proteção e Atendi-
mento Especializado a Família e Indivíduos – PAEFI durante a vigência da emergên-
cia em saúde pública: I - violência física, psicológica e negligência; II - violência sexu-
al, abuso e/ou exploração sexual; III  – afastamento do convívio familiar devido à  
aplicação de medida socioeducativa ou de medida de proteção; IV - abandono; V - si-
tuação de rua; VI – vivência de trabalho infantil; VII – outras formas de violação de  
direitos. §3º As equipes dos CREAS devem realizar o monitoramento das famílias e  
dos indivíduos acompanhados pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializa-
do a Família e Indivíduos – PAEFI. §4º As visitas domiciliares somente serão realiza-
das se forem consideradas imprescindíveis, mediante avaliação técnica, adotando-se  
as medidas de prevenção da COVID-19. §5º As famílias e/ou indivíduos, atendidos  
presencialmente nos CREAS, deverão fazer uso da máscara, por força da Lei Estadu-
al 20.189, de 28 de abril de 2020 e da Resolução nº 1, de 16 de abril de 2020, da Secre-
tária Municipal da Saúde. (...)”

CONSIDERANDO  que o  Decreto  Municipal  nº 
407/2020 dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pú-
blica de importância internacional decorrente da infecção humana pelo novo Corona-
vírus (COVID-19) e dá outras providências;
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CONSIDERANDO  que, por meio do  Decreto Muni-
cipal nº 421/2020, datado de 16/03/2020, a Prefeitura Municipal de Curitiba declara 
Situação de Emergência em Saúde Pública, em decorrência da infecção humana pelo 
novo Coronavírus (COVID 19), estabelecendo regras gerais à população com relação 
à pandemia;

CONSIDERANDO  que  o  Decreto  Municipal  nº 
430/2020, datado de 29/03/2020, adota, sob orientação técnica da Secretaria Munici-
pal da Saúde, providências e estabelece normas direcionadas aos agentes públicos 
municipais, como medida de enfrentamento, prevenção e controle do novo Corona-
vírus (COVID-19), no sentido do afastamento do trabalho apenas dos servidores que 
apresentarem quadro da COVID-19, mediante apresentação de Atestado Médico à 
Chefia imediata e, ainda, por meio do Art. 11, dispõe que: “Caberá aos dirigentes dos 
órgãos e entidades integrantes da Administração Municipal assegurar a preservação 
e funcionamento dos serviços públicos municipais, enquanto perdurar o estado de 
emergência de saúde pública.”

CONSIDERANDO  que  a  Prefeitura  Municipal  de 
Curitiba, por meio do Decreto Municipal nº 470/2020, datado de 26/03/2020, revoga 
o Decreto nº 450/2020 e estabelece medidas complementares para o enfrentamento 
da Emergência em Saúde Pública, decorrente do novo Coronavírus (Covid-19) e defi-
ne os serviços públicos e as atividades essenciais que devem ser resguardados pelo 
Poder Público e pela iniciativa privada, mais precisamente no sentido de que:  “(...)  
Art. 5º As medidas previstas na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que  
vierem a ser adotadas pelo Município de Curitiba,  deverão resguardar o funciona-
mento das atividades e dos serviços essenciais. §1º São considerados serviços e ativi-
dades essenciais, aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis  
da comunidade, e que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde  
ou a segurança da população, tais como: I - assistência à saúde, incluídos os serviços  
médicos, odontológicos, fisioterápicos, laboratoriais, farmacêuticos e hospitalares; II -  
assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; (...) IV -  
atividades de defesa civil; (...) XXIII - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitá-
rias; XXIV - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos  
animais; XXXVIII - transporte de profissionais da saúde e de coleta de lixo; (...) XLI –  
fiscalização ambiental; XLII – atividade de assessoramento em resposta às demandas  
que continuem em andamento e às urgentes; (...) XLVII - atividades médico-periciais  
relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sen-
sorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissio-
nais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em  
especial na Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Defi-
ciência; (...) §2º Na execução dos serviços públicos e das atividades essenciais, de que  
trata esse artigo, devem ser adotadas todas as cautelas para evitar a propagação da  
infecção e a transmissão local do Coronavírus. §3º É vedada a restrição à circulação  
de trabalhadores, que possa afetar o funcionamento das atividades e dos serviços es-
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senciais de que trata este decreto, e de cargas de qualquer espécie, que possa acarre-
tar o desabastecimento de gêneros necessários à população.(...)”

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal de Curi-
tiba nº 478, datado de 31/03/2020, estabelece:  Art. 2º A decretação de situação de  
emergência tem como principais objetivos: I – promoção de ajuda humanitária para  
enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19); II – resposta aos da-
nos humanos e prejuízos econômicos decorrentes da pandemia do novo Coronaví-
rus; III – prevenção de desastres sociais secundários; IV – atendimento às famílias em  
vulnerabilidade social.  Art. 3º Para a realização das ações de prevenção e enfrenta-
mento da COVID-19, será utilizada a ferramenta de gerenciamento de crises e ocor-
rências, denominado Sistema de Comando de Incidentes - SCI. Art. 4º Ficam ratifica-
dos todos os atos praticados com base na declaração da situação de emergência em  
saúde pública, em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus, com fun-
damento no Decreto Municipal nº 407, de 13 de março de 2020, e no Decreto Munici-
pal nº 421, de 16 de março de 2020.

CONSIDERANDO  que  a  Prefeitura  Municipal  de 
Curitiba, por meio do Decreto nº 659/2020, datado de 20/05/2020, define a aplicabi-
lidade dos Decretos Municipais n.º 430, de 18 de março de 2020, e n.º 476, de 27 de 
março de 2020 à Fundação de Ação Social – FAS, no sentido de que:  “(...) Art. 1º  
Aplica-se aos agentes públicos que atuam na Fundação de Ação Social - FAS, inde-
pendentemente da natureza jurídica do seu vínculo com a Administração Pública  
municipal e do quadro funcional a que pertençam, o regime especial normativo defi-
nido nos §§ 4 e 5º do artigo 4º e no artigo 8º do Decreto Municipal n.º 430, de 18 de  
março de 2020, na forma do texto publicado em 20 de março de 2020. (Art. 4º Os  
agentes públicos com idade igual ou superior a 65 anos e gestantes deverão perma-
necer no respectivo domicílio, mediante dispensa do registro da frequência, até rece-
berem determinação de retorno ao trabalho. § 4º O disposto neste artigo não se aplica  
aos servidores com idade igual ou superior a 65 anos da Secretaria Municipal da Saú-
de - SMS, da Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito - SMDT e àqueles que  
compõem a Defesa Civil do Município de Curitiba, para os quais o trabalho remoto  
(home office) ou a dispensa simples poderá ser substituído pela realização de traba-
lhos técnicos e administrativos em ambiente sem contato com o público. § 5º A deter-
minação de aplicação da medida estabelecida no parágrafo anterior caberá à chefia  
imediata do servidor, considerando as peculiaridades do serviço a ser desempenha-
do, não cabendo neste caso qualquer notificação ao setor de gestão de pessoal.) Art.  
2º Fica inserida a Fundação de Ação Social - FAS no regime especial normativo de re-
quisição temporária  de  servidores  municipais,  definido no Decreto  Municipal  n.º  
476, de 27 de março de 2020.(requisição temporária de servidores municipais, pela  
Secretaria Municipal da Saúde e Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito,  
para suprir necessidade excepcional de atendimento à população, enquanto perdurar  
a situação de emergência em saúde pública.) (...)”
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CONSIDERANDO que no Decreto Municipal de Cu-
ritiba nº 796/2020, datado de 16/06/2020, se estabelecem medidas sanitárias comple-
mentares  para  o  enfrentamento  da  Emergência  em Saúde  Pública,  decorrente  do 
novo Coronavírus (COVID-19), notadamente: “(...) Art. 5º É competência comum dos  
seguintes órgãos municipais os atos materiais de fiscalização do cumprimento das  
medidas sanitárias complementares previstas neste decreto: I - Secretaria Municipal  
de Defesa Social e Trânsito, por meio da Guarda Municipal, nas estações-tubo, termi-
nais de transporte público, próprios municipais, espaços e logradouros públicos, e  
em atividades no âmbito da competência do órgão; II - Secretaria Municipal do Meio  
Ambiente, por meio dos seus Departamentos competentes, nos parques, praças, e em  
atividades no âmbito da competência do órgão; III - Secretaria Municipal do Urba-
nismo, por meio do Departamento de Fiscalização, nos estabelecimentos comerciais,  
e em atividades no âmbito da competência do órgão;  IV - Secretaria Municipal da  
Saúde, por meio da Vigilância Sanitária,  nos estabelecimentos e em atividades no  
âmbito da competência do órgão; §1º Permanece resguardada a competência da Se-
cretaria Municipal da Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, para fiscalizar estabe-
lecimentos de saúde, de interesse à saúde e atividades no âmbito da competência do  
órgão.  §2º A fiscalização das medidas relativas ao transporte público municipal de  
passageiros fica sob a responsabilidade da URBS - Urbanização de Curitiba S/A. §3º  
Ao se constatar irregularidade, o fato deverá ser noticiado à Vigilância Sanitária da  
Secretaria Municipal da Saúde, à qual compete a execução do procedimento previsto  
na Lei Municipal n.º 9.000, de 27 de dezembro de 1996. Art. 6º A fiscalização prevista  
neste decreto deverá priorizar espaços com potencial para aglomeração de pessoas.  
Parágrafo único. A abordagem inicial para pessoas flagradas sem máscara, em espa-
ços de uso público ou de uso coletivo, consistirá de recomendação verbal e orienta-
ção sobre medidas de prevenção da transmissão e infecção pelo novo Coronavírus  
(COVID-19). Art.  7º Os estabelecimentos que descumprirem as medidas sanitárias  
previstas neste decreto estarão sujeitos às sanções previstas no Código de Saúde de  
Curitiba, Lei Municipal n.º 9.000, de 27 de dezembro de 1996, e, quando couber, no  
Código de Posturas - Lei Municipal n.º 11.095, de 8 de julho de 2004. Art. 8º Fica sus-
pensa qualquer reunião com aglomeração de pessoas, incluindo eventos, comemora-
ções e confraternizações, de qualquer natureza e magnitude, ao ar livre ou em espaço  
fechado, salvo na modalidade drive-in. (...)”

CONSIDERANDO que aos 19/06/2020, por meio do 
Decreto nº 810, a Prefeitura Municipal de Curitiba estabelece medidas restritivas às 
atividades e serviços como mecanismo de enfrentamento da Emergência em Saúde 
Pública,  decorrente do novo Coronavírus, de acordo com a situação epidêmica da 
COVID-19 e a situação de Risco Médio de Alerta - Bandeira Laranja – conforme Pro-
tocolo de Responsabilidade Sanitária e Social de Curitiba, notadamente no sentido de 
que: “(...) Art. 11. As medidas restritivas previstas neste decreto não poderão afetar o  
exercício e o funcionamento dos serviços e atividades essenciais, indispensáveis ao  
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, previstos no Decreto Mu-
nicipal n.º 470, de 26 de março de 2020 (...)”
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CONSIDERANDO  que, em data de 11 de março de 
2020,  a  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS)  declarou  que  a  COVID-19,  nova 
doença causada pelo Coronavírus, é uma pandemia;

CONSIDERANDO  que o momento é de prudência, 
impondo a adoção de medidas de prevenção e contenção da propagação dos efeitos 
da COVID-19, em resposta à emergência de saúde pública prevista no art. 3º da Lei 
13.979/2020;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  proteger  as 
pessoas  idosas,  em  situação  de  risco/vulnerabilidade  e/ou  violação  de  direitos, 
ainda mais durante o período de pandemia gerado pela morbidade da COVID-19, 
cuja classe de pessoas trata-se justamente do principal grupo de risco;

CONSIDERANDO que as Promotorias de Justiça de 
Defesa dos Direitos do Idoso atuam em casos de situações de  risco   e    negligência   
familiar de  pessoas  idosas,  portanto,  que  demandam  dos  serviços  e  atividades 
essenciais,  indispensáveis  ao  atendimento dessas  necessidades  inadiáveis a  serem 
atendidas,  imprescindivelmente,  de forma imediata e presencial,  pelas equipes da 
Fundação de Ação Social e Secretaria Municipal de Saúde, com observância, pelas 
referidas  equipes,  de  todas  as  cautelas  para  evitar  a  propagação da  infecção  e  a 
transmissão do Coronavírus;

CONSIDERANDO, portanto,  que  o  tema  sob 
enfoque,  está a exigir,  um pronto, atento e especialíssimo olhar do Poder Público 
Municipal, por meio da imediata atuação da Fundação de Ação Social e da Secretaria 
Municipal de Saúde, voltadas à garantia da integridade e vida das pessoas idosas em 
SITUAÇÃO DE RISCO/ VULNERABILIDADE e/ou VIOLAÇÃO DE DIREITOS no 
Município  de  Curitiba, visando  à  realização  de  visitas/abordagens  e  inspeções 
presenciais a pessoas idosas e Instituições de Longa Permanência para Idosos, com o 
fito da aplicação de medidas protetivas necessárias aos casos concretos apresentados;

Destarte,  com o fito de fazer cumprir a legislação 
vigente,  objetivando a  proteção  e  salvaguarda  dos  direitos,  interesses,  bem-estar, 
saúde e vida das pessoas idosas em SITUAÇÃO DE RISCO/ VULNERABILIDADE 
e/ou VIOLAÇÃO DE DIREITOS no Município de Curitiba, visando à realização de 
visitas/abordagens e inspeções presenciais a pessoas idosas e Instituições de Longa 
Permanência para Idosos, prevenindo-se e evitando-se toda e qualquer situação que 
possa expô-las a risco e/ou insegurança diante da pandemia mundial ora instalada 
em razão  da  disseminação  da  COVID-19,  bem como  com o fito  da  aplicação  de 
medidas protetivas necessárias aos casos concretos apresentados;

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO 
PARANÁ,  POR  MEIO  DAS  PROMOTORIAS  DE  JUSTIÇA  DE  DEFESA  DOS 
DIREITOS DA PESSOA IDOSAS, RESOLVE:
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RECOMENDAR, ao Município de Curitiba/PR – sob 
pena  de  responsabilidade  legal -  por  meio  da  Fundação  de  Ação  Social  e  da 
Secretaria  Municipal  de  Saúde e  Vigilância  Sanitária  que,  em consonância  com a 
legislação vigente que trata do tema, notadamente aquela descrita  no cerne desta 
Recomendação, adote, para tanto, as seguintes providências:

 
1) Realizem  visitas  e  abordagens  presenciais  às 

pessoas idosas em situação de risco/ vulnerabilidade e/ou violação de direitos, de 
ofício  e/ou  conforme  as  demandas  recebidas,  tanto  por  este  Ministério  Público, 
quanto  pelos  serviços  de  atendimento  de  denúncias  da  Secretaria  de  Estado  da 
Família  e  Desenvolvimento  Social/  Disque  Idoso  Paraná/  Disque  100,  Ouvidora 
Geral  de  Direitos  Humanos/  Ministério  da  Mulher,  da  Família  e  de  Direitos 
Humanos/ Disque 180, Disque 156 – Prefeitura Municipal de Curitiba, entre outros, 
também durante todo o período de pandemia gerado pela morbidade da COVID-19;

2) Realizem  inspeções  “in  loco”  às  Instituições  de 
Longa Permanência para Idosos, por meio das equipes do PQILPI,  de ofício e/ou 
conforme as demandas recebidas,  tanto por este  Ministério Público,  quanto pelos 
serviços  de  atendimento  de  denúncias  da  Secretaria  de  Estado  da  Família  e 
Desenvolvimento  Social/  Disque  Idoso  Paraná/  Disque  100,  Ouvidora  Geral  de 
Direitos  Humanos/  Ministério  da  Mulher,  da  Família  e  de  Direitos  Humanos/ 
Disque 180, Disque 156 – Prefeitura Municipal  de Curitiba,  entre outros,  também 
durante todo o período de pandemia gerado pela morbidade da COVID-19;

3) Que as visitas e abordagens pessoais, bem como as 
inspeções  “in loco” sejam realizadas  com observância,  pelas referidas  equipes,  de 
todas  as  cautelas  para  evitar  a  propagação  da  infecção  e  a  transmissão  do 
Coronavírus;

4) Outrossim,  solicita-se os préstimos do Município 
de Curitiba, no sentido de que:

a) seja  remetida  cópia  da  presente  Recomendação 
Administrativa para o Ilustríssimo Presidente da Fundação de Ação Social e para o 
Ilustríssimo Secretário Municipal de Saúde, para ciência e adoção das providências 
cabíveis,  no âmbito das atribuições e competências legais específicas dos referidos 
Órgãos,  de conformidade com a presente “Recomendação”, inclusive para que seja 
dada a  devida  ciência  de  seu  inteiro  teor  aos  Distritos/Regionais,  Coordenações, 
Supervisões,  Diretorias,  Departamentos  e  Gerências,  que  sejam responsáveis  pela 
execução dos referidos trabalhos;
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b) sejam encaminhadas informações  a  respeito  das 
medidas  adotadas  pelo  Município  de  Curitiba,  Fundação  de  Ação  Social  e  pela 
Secretaria  Municipal  de  Saúde,  no  que  se  refere  às  providências  empreendidas, 
visando  ao  atendimento  da  Recomendação  Expedida,  a  serem  remetidas  às 
Promotorias     de     Justiça     de     Defesa     dos     Direitos     do     Idoso  , no prazo de 48 horas;

Curitiba, 26 de junho de 2020.

        ANGELA DOMINGOS CALIXTO   CYNTHIA MARIA DE ALMEIDA PIERRI
             PROMOTORA DE JUSTIÇA PROMOTORA DE JUSTIÇA
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO IDOSO 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO IDOSO
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