
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CLEVELÂNDIA/PR

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 08/2020

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por meio da Promotoria

de  Justiça  da  comarca  de  Clevelândia,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  com

fundamento no artigo 127,  caput,  e artigo 129, incisos II  e III,  ambos da Constituição

Federal;  artigo  120,  incisos  II  e  III,  da  Constituição  do  Estado  do  Paraná;  artigo  27,

parágrafo  único,  inciso  IV,  da  Lei  n.º  8.625/1993;  artigo  58,  incisos  VII  e  XII,  da  Lei

Complementar Estadual  nº 85/1999 e artigo 108, parágrafo único, do Ato Conjunto nº

001/2019 PGJ-CGMP,

CONSIDERANDO a  instauração,  neste  órgão  do  Ministério  Público,  do

Procedimento Administrativo nº MPPR-0038.20.000380-4, para acompanhar as ações do

Poder Público do município de Clevelândia em face da pandemia do COVID-19;

CONSIDERANDO que os Estados e municípios vêm elaborando seus planos

de contingência locais e o Estado do Paraná1 e o Município de Clevelândia2 já o fizeram,

tendo o último estabelecido a suspensão das aulas, na rede municipal de ensino, desde

20.03.2020

CONSIDERANDO  que  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  das  Crianças,

adotada  pela  Assembleia  das  Nações  Unidas  em 20.11.1959  e  ratificada  pelo  Brasil,

estabeleceu  como  princípio  que  “A  criança  terá  direito  a  alimentação,  recreação  e

assistência médica adequadas”. 

CONSIDERANDO que  a  Constituição  Federal,  em  seu  art.  6º,  prevê  a

alimentação  como  direito  fundamental  de  cunho  social  e  que,  ao  tratar  do  direito  à

educação, em seu art. 208, VII, dispõe acerca da garantia ao educando “em todas as

etapas  da  educação  básica,  por  meio  de  programas  suplementares  de  material

didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à saúde”;

1   http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/PLANODECONTINGENCIA.pdf   
2 http://l2fsistemasweb.com.br/clevelandia.pr.gov.br/uploads/legislacao/PORTARIA-064-2020.pdf   

http://l2fsistemasweb.com.br/clevelandia.pr.gov.br/uploads/legislacao/PORTARIA-064-2020.pdf
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/PLANODECONTINGENCIA.pdf
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CONSIDERANDO  que  ao  conferir  tratamento  constitucional  ao  direito  das

crianças e adolescentes, em consolidação ao postulado da prioridade absoluta, orientado

pela doutrina da proteção integral, a alimentação foi prevista como DEVER do Estado,

explícito no art. 227, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente garante a toda

criança e adolescente, com absoluta prioridade, direitos fundamentais, assegurando-lhe

primazia  em  receber  proteção  e  socorro,  precedência  no  atendimento  nos  serviços

públicos,  preferência na formulação de políticas e destinação privilegiada de recursos

para sua proteção;

CONSIDERANDO  que  a  Lei  nº  11.346/06,  criou  o  Sistema  Nacional  de

Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o direito humano à

alimentação adequada, onde prevê:

Art.  2º  A  alimentação  adequada  é  direito  fundamental  do  ser
humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à
realização  dos  direitos  consagrados  na  Constituição  Federal,
devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam
necessárias  para  promover  e  garantir  a  segurança  alimentar  e
nutricional da população.

§ 1º A adoção dessas políticas e ações deverá levar em conta as
dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais.

§ 2º É dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover,
informar,  monitorar,  fiscalizar  e  avaliar  a  realização  do  direito
humano  à  alimentação  adequada,  bem  como  garantir  os
mecanismos para sua exigibilidade.

Art. 3º A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do
direito  de  todos ao acesso regular  e  permanente  a alimentos  de
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a
outras  necessidades  essenciais,  tendo  como  base  práticas
alimentares  promotoras  de  saúde  que  respeitem  a  diversidade
cultural  e que sejam ambiental,  cultural,  econômica e socialmente
sustentáveis.

CONSIDERANDO que para muitas crianças, a alimentação escolar é talvez a

única refeição diária, estabelecendo por isso, o estímulo à permanência desses alunos na
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escola evitando os altos índices de evasão e repetência e que com a suspensão das

aulas, seus direitos serão violados;

CONSIDERANDO o disposto no art. 201, §5º, ‘c’, do Estatuto da Criança e do

Adolescente, que atribui ao Ministério Público a expedição de recomendações visando à

melhoria dos serviços públicos e de relevância pública afetos à criança e ao adolescente,

fixando prazo razoável para sua perfeita adequação,

expede  a  presente  RECOMENDAÇÃO  ADMINISTRATIVA,  a  fim  de  que  o

Prefeito Municipal,  a Secretária Municipal  de Educação e o Procurador-Geral  do

Município:

a) autorizem a distribuição dos alimentos perecíveis e não perecíveis referentes

à  merenda  escolar  aos  alunos  regularmente  matriculados  nas  instituições  de  ensino

municipais e inscritos no CadÚnico, sem prejuízo da entrega a alimentos em situação de

vulnerabilidade social que não estejam inscritos no programa;

b)  promovam  a  publicização  da  medida  pelos  meios  adequados,  inclusive

através das rádios locais,  sem prejuízo da ação das equipes de saúde e assistência

social;

c)  orientem  os  gestores  responsáveis  pela  entrega  dos  alimentos  a

organizarem  o  fluxo  de  atendimento  às  famílias  de  modo  a  evitar  a  formação  de

aglomerações;

d)  registrem os insumos entregues,  com anotação do dia,  local  e nome do

contemplado a fim de controlar o fornecimento dos alimentos;

e) havendo alimentos perecíveis em quantidade superior à demanda, capazes

de se tornar impróprios ao consumo se não utilizados, sejam distribuídos aos estudantes,

independentemente de já terem retirado insumos anteriormente;
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f) insira cópia desta Recomendação Administrativa no Portal da Transparência

do Município, a fim de lhe conferir ampla publicidade, pois aborda matéria de interesse

coletivo (artigo 8º, caput, da Lei nº 12.527/2011);

Por  fim,  consigna-se  que  o  descumprimento  das  medidas  recomendadas

poderá  implicar  responsabilização  por  ato  de  improbidade  administrativa  (Lei  nº

8.429/1992),  sem  prejuízo  da  apuração  da  prática  de  eventual  crime,  representação

perante o Tribunal de Contas do Paraná e adoção das providências judiciais necessárias

para compelir o Município a cumprir a legislação em vigor.

Ainda, deve ser observado que a adoção das referidas medidas não deve ter

como fim a promoção pessoal do agente, situação que caracteriza ato de improbidade

administrativa;

Fica estabelecido o  prazo de 48 (quarenta e oito) horas  para manifestação

das  autoridades  destinatárias  quanto  às  medidas  adotadas  para  cumprir  esta

Recomendação Administrativa, a partir  do seu recebimento, devendo a resposta estar

instruída com a correspondente comprovação documental e ser encaminhada através do

e-mail clevelandia.prom@mppr.br.

Clevelândia, 23 de março de 2020.

NARA MIRELLA LEAL PALRINHAS

Promotora de Justiça


		2020-03-24T16:22:29-0300
	NARA MIRELLA LEAL PALRINHAS:01214129544




