
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIEA
ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIONAIS

RECOMENDAqAO No 002120',13

o PRoCURADOR'GERAL DE JUSTIGA Do ESTADO Do CEARA' no

desempenho de suas atribuiQdes institucionais' especialmente aquelas conleridas pelo

art. 129, ll, da ConstituiQao Federal, c/c o art 1o, Xll, da Lei 8 625, de 12 de fevererro

de 1993, e art. 26, Xxll, da Lei Complementar Esiadual no 72, de 12 de dezembro de

2008, Jormula a seguinte RECOMENDACAO com a finalidade de orientar os (as)

Promotores (as) de Justiqa do Estado do Cear6 no que concerne e adoqao de aqoes

de fiscalizaQao agropecuaria em conjunto com os Fiscais Estaduais Agropecuirios:

CONSIDERANDO ser ahibuigdo institucional do lvinist6rio Pfblico a

detesa da ordem iuridica, do regime democr6tico e dos interesses sociais e individua's

indisponiveis, bem como zelar pelo eletivo respeito dos Poderes P0blicos e dos

serviQos de relevancia p0blica aos direitos assegurados na ConstituiQao Federal,

promovendo as medidas necesserias d sua garantiai

CONSIDERANDO que, a teor do disposto nos arts. 196 e 197 da Lei

Maior, a saide 6 direito de todos e dever do Estado, a ser implementada mediante o

acesso universal e igualitario ds aQ6es e serviQos para sua promoQao, proteQeo e

recuperaQao, considerados de relevencia piblica;

CONSIDERANDO os aspectos humanitario, social, preventivo e

democratico do ordenamento juridico brasileiro, ao priorizar os direitos a vida, d saide

e ii dignidade humanas, consoante expressamente disposto na ConstituiQao Federal,

arts. 1o, inciso l l l ,50, caput,60 e 196;

CONSIDERANDO o dever constitucional do lVinist6rio Ptblico de

preticas liscalizat6rias com o intuito de acompanhar e zelar pela sa0de p[blica;
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CONSIDERANDO o surgimento, em nosso estado' de locos positivos

de mormo, tamb6m conhecido como "lamparao", doenea infectocontagiosa e fatal que

acomete principalmente os equideos, mas que tambdm pode ser transmitida para

outros animais, Inclusive o ser humano (zoonose):

CONSIDERANDO que 6 atribuiQao da AdministraEao Superior expedlr

recomendaQdes aos 6rgaos do Minist6rio Ptiblico' sem carater vinculativo, para o

desempenho de suas funQ6es e a adoqao de medidas convenientes ao aprimoramento

dos serMEos;

CONSIDERANDO, por fim, as disposiQ6es contidas no procedimento

administrativo no 1 931/201 3-6:

RECOMENDA:

Art. 10. Os Membros do [rinist6rio Ptiblico, especialmente aqueles com

atuaQao na area da Saride Piblica e do Meio Ambiente e Planejamento Urbano,

deverao estabelecer parceria com os Fiscais Estaduais Agropecuerios lotados nas 40

(quarenta) unidades locais da AgCncia de Defesa Agropecuaria do Estado do Ceare -

ADAGRI, visando e adoQao de aQ6es conjuntas de fiscalizaQao agropecuaria no

combate aos focos de mormo existentes no Estado do Ceara.

Art. 29. Esta recomendaqao entra em vigor na data ua publicaQao.

Fortaleza/CE, 1o de fevereiro de 2013.
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