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 44/2020-PRE  
Gabinete da Presidência  
 

Curitiba, 22 de junho de 2020. 

Assunto: Pedidos de providência 
 

Excelentíssimo Senhor  
Promotor de Justiça  
Dr. Marcelo Paulo Maggio 
 

 

A Associação Comercial do Paraná – ACP, no interesse do progresso 

econômico e social, buscando sempre a cooperação com esta Promotoria de Justiça 

de Proteção à Saúde Pública da Comarca de Curitiba, concomitante com a 

preocupação na preservação da vida e enfrentamento a pandemia do COVID – 19, 

vem através da presente manifestar sua preocupação com as medidas adotadas 

pelas autoridades e a ausência de medidas em setores já conhecidos como focos de 

propagação do novo COVID-19. 

O decreto municipal de Curitiba n. 796 de 2020, dentre outras medidas, 

estabeleceu em seu artigo 3º que as empresas de transporte rodoviário e de 

passageiros em funcionamento no âmbito municipal devem adotar estratégias e 

medidas para prevenção da transmissão e infecção pelo novo Coronavírus –COVID-

19, bem como,  no  Art. 5º - §2º que a competência da fiscalização no que diz respeito 

a fiscalização do transporte público municipal a responsabilidade é da URBS. 

Por outro lado, a exemplo da Secretaria da Saúde do Estado do Paraná, 

dentre as medidas técnicas adotadas para prevenção da transmissão e propagação 

do COVID-19 está o distanciamento social e medidas efetivas de espaçamento de até 

2 metros entre pessoas em locais fechados, como em praças de alimentação e 

número reduzido de pessoas no interior de lojas de acordo com o metro quadrado, 

norma orientativa 34/2020 da Secretaria do Estado da Saúde do Governo do Paraná. 
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Em que pese todas as medidas adotadas e cumpridas pelos mais variados 

setores da economia, seja no cumprimento das determinações municipais, seja das 

determinações estaduais, estamos vendo um crescente número de propagação do 

vírus, bem como estamos vendo diariamente entre nossos associados e funcionários 

de nossos associados uma superlotação dos ônibus das linhas municipais e das 

linhas intermunicipais que se ligam a nossa cidade. 

Atualmente temos recebido de nossos associados, que compõe um quadro 

de mais de 13 mil pessoas jurídicas, reclamações diárias de ausência de medidas e 

fiscalizações efetivas no transporte público, por exemplo. Tais reclamações estão 

sendo matéria diária nos órgãos de imprensa e amplamente divulgados nas redes 

sociais. 

Entendemos que novas medidas devem ser adotadas no transporte público, 

pois a não adoção de medidas mais enérgicas neste setor tende a prejudicar o 

funcionamento da atividade de nossos associados que compõem em suma o 

funcionamento das atividades comerciais de Curitiba e do Estado do Paraná.  

A proximidade social, aglomeração e ausência de indicação de 

distanciamento mínimo no interior dos meios de transporte é facilitador na 

transmissão do vírus, eis que também o é nos estabelecimentos comerciais e já foi 

objeto de decretos municipais e estaduais, os quais estão sendo cumpridos de 

maneira rigorosa por nossos associados. 

 

Dentre as medidas que sugerimos, estas são: 

 

• Funcionamento do transporte público apenas com pessoas 

sentadas. Esta medida é de fácil aplicação e constatação, seja pelo 

órgão fiscalizador, funcionários e usuários; 

• Ampliação do número da frota de ônibus em horários de picos 

(matinal e final do dia); 

• Viagens extras com reforço da reserva técnica em pontos de maior 

movimento de passageiros; 
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• Viagens de reforço, com ônibus vazios partindo externamente aos 

terminais, ou ao longo dos itinerários a partir de onde se constate a 

saturação da capacidade; 

 

Além de tais medidas junto ao setor do transporte público, recebemos de 

nossos associados denúncias de que alguns estabelecimentos que comercializam 

bebidas alcóolicas estão tendo aglomeração e não está sendo respeitado em seu 

interior o distanciamento social ou de mesas, assim requeremos que a autoridade 

pública reforce a fiscalização.  

Por final, como medida a contenção a disseminação ao coronavírus, 

sugerimos a adoção do toque de recolher, das 23 horas até as 06 da manha, como 

vem sendo praticado em cidade do nosso estado e tem alcançado a diminuição 

efetiva na circulação de pessoas no horário noturno e por consequência, a 

diminuição do contágio. 

Desta forma, encaminhamos reafirmamos nosso compromisso de maneira 

conjunta com as autoridades, não medir esforços em prol da população de Curitiba 

e das demais cidades do Estado do Paraná.  

 Renovamos a Vossa Excelência nossos protestos de consideração e apreço, 

colocando nossa Instituição a disposição para o combate ao COVID-19. 
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