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Ministério Público
do Estado de Rondônia
emodiera.diusocurfait
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DA DEFESA DA EDUCAÇÃO

RECOMENDAÇÃO SEI N° 2/2020/GAEINF

Notificados:
Ao Presidente da ACR
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
Av. Pres. Dutra, 2815- Centro, Porto Velho - RO, 76801-059
(69) 3224-1522
Ao Presidente da FECOMÉRCIO
FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Av. Carlos Gomes, 382- São Cristóvão, Porto Velho - RO, 76804-086
(69) 2182-3400
Ao Presidente da FACER
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS
Av. Carlos Gomes, 2330— São Cristóvão - Porto Velho - RO- CEP: 76,804-038
(69)3223-9284
Ao Presidente do SIND ALIMENTOS
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rua Afonso Pena, 1571 - N. se. das Graças, Porto Velho/RO, 76.804-134
(69)3223-2090/99982-4779

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA, por intermédio do Coordenador do Grupo do Grupo de Atuação Especial da
Infância e Juventude e da Defesa da Educação, Promotor de Justiça, signatário, no uso de suas atribuições constitucionais, com fundamento no artigo 129, incisos
II, VI e IX, c/c artigo 27, parágrafo único, da Lei Federal n. 8.625/93 e artigo 44, parágrafo único, da Lei Estadual n. 93/93 e, ainda no âmbito das competências
conferidas na PORTARIA 15° 402/2020 que criou a Força-Tarefa no âmbito dos Grupos de Atuações Especiais — GAE's, para atuação integrada em

decorrência do Covid-I 9.
CONSIDERANDO ser o Ministério Público instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponiveis (art. 127 da Constituição Federal de 1988);

CONSIDERANDO que "a educação e alimentação são direitos fundamentais e sociais", sendo "dever do Estado e da família", conforme prevê a
Constituição Federal nos artigos 6° e artigo 205, bem como as disposições da Lei II' 9.394/90 — LDB que garante o atendimento ao educando por meio de
programas suplementares, dentre eles a alimentação escolar (art. 4°, VIII);

CONSIDERANDO que o poder público deve adotar políticas e ações que se façam necessárias a garantir a segurança alimentar e nutricional da
população, neste caso dos estudantes, conforme disposto na Lei 11.346/2006, que cria o Sistema Nacional de segurança Alimentar— SISAN.

CONSIDERANDO a decretação, pela Organização Mundial da Saúde, e pelo Governo do Estado de Rondônia, de emergência de saúde pública
de relevância internacional, em decorrência da disseminação do Covid-I9, com a determinação de isolamento e distanciamento dos cidadãos, culminando dentre
diversas medidas a suspensão das aulas na rede de ensino pública e privada.

CONSIDERANDO que é de conhecimento público e notório que a alimentação escolar é essencial aos alunos, configurando em alguns casos a
principal refeição de parcela dos discentes e que ficará prejudicada durante suspensão das aulas,

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n° 25.008 de 06 de maio de 2020, regulamentou a transferência de recursos aos estudantes em
situação de vulnerabilidade social matriculados na Rede Pública de Ensino do Estado de Rondônia, previstos na Lei n° 4.751/2020, através de cartão-alimentação
aos genitores ou responsáveis dos estudantes em situação de vulnerabilidade social matriculados na rede pública de ensino do Estado de Rondônia para suntisido
direta de gêneros alimentícios em caráter excepcional, durante o período de estado de Calamidade Pública, decorrente da pandemia do COVID-I9 (art. 1').

CONSIDERANDO que o mencionado Decreto nomiatiza que "cartão-alimentação não poderá ser utilizado para aquisição de produtos de
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higiene pessoal, materiais de limpeza, bebidas alcoólicas e quaisquer outras destinaçães que não se enquadrem nas despesas alimentícias, cuja finalidade
deverá ser a de complementação nutricional, sob pena de responsabilização pelo seu descumprimento (art. 2", §2)."

CONSIDERANDO que devem ser aplicadas medidas de proteção pautadas nos princípios da condição de sujeitos de direito, da proteção integral
e prioritária, da responsabilidade ptimária e solidária do poder público, do superior interesse, da intervenção precoce, da intervenção mínima, da proporcionalidade,
da atualidade e da obrigatoriedade da informação (art.98 e art.100 do ECA);

Resolve RECOMENDAR á ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, FECOMERCIO, FACER e SIND
ALIMENTOS.

I .Que comunique aos seus associados/sindicalizados proprietários de estabelecimentos comerciais do ramo de produtos alimentícios
(supermercados, mercadinhos, padarias, açougues, mercearias, etc,) para que se ABSTENHAM de realizar venda de produtos de higiene pessoal, materiais de
limpeza, bebidas alcoólicas e quaisquer outros itens que não se enquadrem em gênero alimentício, para pagamento como cartão-alimentação.

2, Que oriente aos estabelecimentos comercias, a adotar medidas a fim de coibir tal pratica, seja através de informações aos seus consumidores
c/ou fixação de cartazes no interior do comercio, com a seguinte transcrição:

"Decreto Estadual n° 25.008 de 06 de maio de 2020

§ 2° O cartão-alimentação não poderá ser utilizado para aquisição de produtos de higiene pessoal, materiais de limpeza, bebidas alcoólicas e quaisquer outras
destinações que não se enquadrem nas despesas alimentícias, cuja finalidade deverá ser a de complementação nutricional, sob pena de responsabilização pelo seu
descumprimento."

3. Que proceda a imediata comunicação á todos os associados/sindicalizados seja através das Associações Comerciais Municipais/Sindicatos
Municipais ou canais que garantam a ampla divulgação da infonnação, para que os estabelecimentos comerciais adotem o quanto antes estratégias, afim de
colaborar para a correta e legal utilização do cartão-alimentação.
A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA considera seus
destinatários como pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua
omissão quanto ás providências solicitadas.

Faz-se iropositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA sobre
o tema, não excluindo Muras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
Fixe-se o prazo de cinco dias para aceitação dos termos desta Recomendação, ante a urgência que o caso requer, devendo encaminhar a
resposta no e-mail: gaeinf@mpro.mp.br.

Documento assinado eletronicamente)

MARCOS GIOVÁNE ÁRTICO
Promotor de Justiça
Coordenador GAEINP

Porto Velho, 14 de maio de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Giovane Ártico, Promotor de Justiça, em 14/05/2020, ás 12:47, conforme art. I°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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