
 

Ofício Nº. 51 /2020 
Salvador, 26 de março de 2020. 
 
 
 
À 
UPB – União dos Municípios da Bahia 
Att. Sr. Eures Ribeiro 
DD. Presidente 
 
 
Prezado Presidente,   
 

 
Como é sabido, o mundo vive tempos difíceis (e imprevisíveis) face à evolução da 
pandemia do SARS Cov-2 e a proliferação epidêmica da doença COVID-19. 
A recomendação de todas as autoridades de saúde no Brasil (Ministério da Saúde1) e 
nos demais países (inclusive a OMS2) é o distanciamento social, evitando-se 
aglomerações, com a determinação do fechamento do comércio e das atividades 
econômicas não essenciais à população. 
 
Ocorre que o abastecimento de alimentos para a população é atividade 
essencial, seja do ponto de vista da sobrevivência humana, seja do ponto de vista da 
ordem e segurança das pessoas. É certo que a eventual escassez no oferecimento de 
produtos ligados à cadeia produtiva da agropecuária - nela incluídas as atividades 
da agroindústria e de distribuição e venda de insumos - trará desespero, pânico e 
instalará um verdadeiro caos social. 
 
Tanto é assim que o Governo Federal, com a edição da Medida Provisória (MP) nº 926, 
de 20.03.2020, incluiu o § 8º ao art. 3º da Lei nº 13.979, de 06.02.2020, com a 
seguinte redação: 
 

Art. 3º Para enfretamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no 
âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas: ... 
§8º As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão 

resguardar o exercício e o funcionamento de serviços público e atividades 
essenciais. 
 

Ainda no mesmo artigo, a MP nº 926/2020 trouxe também o §11 estabelecendo como 
“atividade essencial” aquela necessária ao abastecimento da população, a saber: 
 

§ 11. É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa 

afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, 

definidas nos termos do disposto no § 9º, e cargas de qualquer espécie 
que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à 

população. 
 

                                                           
1 h t tp : / /bvsms.saude.gov.br / u l t imas -not ic ias /3135-novo-c oronavi rus -cov id -19 - in fo rmacoes -
bas icas  
2 h t tps : / /www.who. i n t /es /emergenc ies /d iseases /nove l -c oronavi rus -2019/adv ice - fo r -pub l i c  

http://bvsms.saude.gov.br/ultimas-noticias/3135-novo-coronavirus-covid-19-informacoes-basicas
http://bvsms.saude.gov.br/ultimas-noticias/3135-novo-coronavirus-covid-19-informacoes-basicas
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


 

Finalmente, conforme o §9º, também incluído no art. 3º da referida MP, o Decreto nº 
10.282, de 20.03.2020, em seu art. 3º, § 1º, define como “atividades essenciais” 
aquelas “indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade”, tais como: 
 

 XI - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas 

presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de 
saúde, higiene, alimentos e bebidas; ... 

XV – prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de 
doença dos animais; ... 
XX - transporte e entrega de cargas em geral; ... 

 
O próprio § 2º do art. 3º do Decreto nº 10.282/2020 ainda estabelece que “também 
são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a 
disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao 
exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais”. 
 
E mais: no §3º do mesmo art. 3º do Decreto nº 10.282/2020, reitera-se 
expressamente que “é vedada a restrição à circulação de trabalhadores que 

possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, e 
de cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de 

gêneros necessários à população”. 
 
Ora, não é por outro motivo que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, dispõe que 
um dos direitos fundamentais de todos os indivíduos é a alimentação. Esse direito é 
de tamanha importância que a Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989, que regulamenta 
o direito de greve, em seu artigo 11, impossibilita a paralização total de atividades 
consideradas essenciais, dentre as quais estão a distribuição e a comercialização de 
alimentos, que pressupõem implicitamente todos os insumos necessários à cadeia 
produtiva (inciso III, do art. 10 da Lei nº 7.783/1989).  
 
E é preciso esclarecer que a decisão proferida nos autos da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) nº 6341 importa em ainda maior responsabilidade a 
Governadores e a Prefeitos, cujas medidas para a contenção do avanço do 
coronavírus devem observar, sobretudo,  os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, de forma a não comprometer as atividades essenciais, como o são 
todas aquelas que garantem a cadeia de alimentação da população. 
 
Ante o exposto, solicitamos de V. Sas. que passem aos Prefeitos do Estado a 
orientação de revisão e/ou a adequação dos atos normativos municipais que 
impliquem em qualquer restrição e/ou dificuldade à manutenção da regular 
continuidade das atividades da cadeia de produção e distribuição de alimentos, 
especialmente para permitir, com todas as cautelas à prevenção do vírus, a abertura 

das lojas de produtos e remédios veterinários, de venda de insumos e outros itens 
essenciais. 
 
Contando com sua atenção, compreensão e pronto atendimento, 
 
 
 
HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA 
              Presidente  
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