
RECOMENDAÇÃO nº 003/2022

Ref.: IDEA nº 179.9.346639/2022

          

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, através
do(a)  Promotor(a)  de  Justiça  signatário(a),  com  supedâneo  no  plexo  de
atribuições  descritas  no  art.  129,  II  e  IX,  da  Constituição  Federal;  art.  27,
parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93; e art. 75, IV da Lei Complementar nº
11/96,

CONSIDERANDO  que  o  Ministério  Público  é  instituição
permanente,  essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a
defesa  da  ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis, como disposto no art. 127 da Constituição Federal de
1988;

CONSIDERANDO  que  o  Ministério  Público  deve  zelar,
segundo atribuição que lhe é conferida pelo art. 129, II da Constituição Federal,
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública
aos  direitos  ali  assegurados,  promovendo  as  medidas  necessárias  à  sua
garantia;

CONSIDERANDO que a Constituição da República estabelece
que a Segurança Pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
a qual é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio; 

CONSIDERANDO que, por força de comando constitucional,
as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
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infratores, pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, as sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano causado
(art. 225, § 3º, da CF/88); 

CONSIDERANDO que  a  Administração  Pública,  mesmo no
exercício de competência discricionária, jamais poderá distanciar-se do dever de
bem  gerir  a  coisa  pública,  em  face  do  princípio  da  indisponibilidade  do
interesse público;

CONSIDERANDO a proximidade das comemorações alusivas
ao evento denominado “FESTIVAL DE INVERNO 2022” do corrente ano; 

CONSIDERANDO que, na forma da Lei e da Constituição da
República  Federativa  do  Brasil,  todos  têm o  dever  de  colocar  as  crianças  e
adolescentes a salvo de toda forma de negligência, assim como de prevenir a
ocorrência  de  ameaça  ou  de  violação  de  seus  direitos  (CF.  art.  227,  da
Constituição da República, combinado com o arts. 4º, caput, 5º, 18 e 70, da Lei
Nº  8.069/1990,  respectivamente),  o  que  inclui  o  dever  dos  proprietários  e
responsáveis pelos estabelecimentos onde serão realizados os eventos festivos
e/ou onde são comercializas bebidas alcoólicas, bem como seus prepostos, de
coibir a venda, o fornecimento e o consumo de bebidas alcoólicas por crianças e
adolescentes nas suas dependências, ainda que o fornecimento ou a entrega seja
efetuada por terceiros; 

CONSIDERANDO que,  em  eventos  dessa  natureza,
frequentemente  ocorrem  excessos  decorrentes  do  consumo  de  bebidas
alcoólicas, bem como atos de violência envolvendo crianças e adolescentes; 

CONSIDERANDO que  vasilhames  de  vidro,  de  todos  os
formatos e tamanhos, não podem ser utilizados como armas; 
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CONSIDERANDO que  cabe  ao  Ministério  Público,  no
exercício  de  suas  funções,  emitir  Recomendações  dirigidas  aos  Poderes
Públicos,  requisitando  ao  destinatário  a  adoção  das  providências  cabíveis,
conforme artigo 27, inciso IV, da Lei Federal Nº 8.625/93; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer medidas que
garantirão a segurança pública e a organização das programações artísticas e
culturais, no período dos festejos alusivos ao evento denominado “Festival de
Inverno 2022” em Morro do Chapéu/BA; 

RECOMENDA:

AO MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU-BA:

I) Que PERMITA o acesso da população ao local das festividades
com bebidas alcoólicas em vasilhames/recipientes de plásticos
ou alumínio, cooler,  caixas térmicas,  isopor,  bolsa térmica ou
garrafas  pet,  como  por  exemplo,  latinhas  de  cerveja,
refrigerantes, entre outros, exceto vidro, a fm de que garanta
aos munícipes a liberdade do direito de ir e vir.

Morro do Chapéu-BA, 04 de agosto de 2022.

RILDO MENDES DE CARVALHO
Promotor de Justiça Designado

3


		2022-08-05T14:28:45-0300
	RILDO MENDES DE CARVALHO:58245120510


		2022-08-05T14:29:03-0300
	RILDO MENDES DE CARVALHO:58245120510


		2022-08-05T14:29:16-0300
	RILDO MENDES DE CARVALHO:58245120510




