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RECOMENDAÇÃO

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por

meio da 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDREIRAS, cuja representante segue

ao final assinado, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, em

especial as conferidas pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei n.º 8.625/93, pelo art.

6.º, XX, da Lei Complementar Federal n.º 75/93 e art. 1º, da Resolução nº. 23/2007,

CNMP; e

 

CONSIDERANDO as medidas sanitárias destinadas à contenção

do Coronavírus, constantes do Decreto Estadual n.º 36.045, de 13 de agosto de 2020

que reitera o estado de calamidade pública em todo o Estado do Maranhão para fins

de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e estabelece as medidas sanitárias gerais

e segmentadas destinadas à contenção do Coronavírus (SARS-CoV-2), e dá outras

providências;

 

CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 055, DE 17 DE AGOSTO DE

2020, que aprovou o protocolo específico de medida sanitária segmentada para

a REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, DE PEQUENO PORTE,

de observância pelos grupos de setores econômicos;

 

CONSIDERANDO que Decreto Estadual 36.203, de 30 de

setembro de 2020, alterado pelo Decreto 36.256, de 09 de outubro de 2020, permite a

realização de eventos públicos e privados de pequeno porte, assim

compreendidos reuniões, festas, shows, jantares, batizados, bodas,
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casamentos, confraternizações, eventos científicos e afins, inaugurações, bem

como lançamentos de produtos e serviços, desde que observadas as regras

sanitárias;

 

CONSIDERANDO  que, nos termos do art. 1º, §1, da

mencionada Portaria n° 55, são classificados como eventos de pequeno porte  os

eventos com até 100 (cem) convidados;

 

CONSIDERANDO que, havendo descumprimento das medidas

estabelecidas nos  Decretos mencionados, as autoridades competentes devem

apurar a prática das infrações administrativas previstas, conforme o caso, nos

incisos VII, VIII, X, XXIX e XXXI do art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto

de 1977, bem como do ilícito previsto no art. 268 do Código Penal;

 

CONSIDERANDO que, sem prejuízo da sanção penal

legalmente prevista, o descumprimento das regras dispostas nos Decretos

mencionados enseja a aplicação das sanções administrativas previstas na Lei

Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, quais sejam : advertência,  multa, e/ou

interdição parcial ou total do estabelecimento;

 

CONSIDERANDO que, em razão do Poder de Polícia, a

Administração Pública pode condicionar e restringir o exercício de liberdades

individuais e o uso, gozo e disposição da propriedade, com vistas a ajustá-los aos

interesses coletivos e ao bem-estar social da comunidade, em especial para garantir o

direito à saúde e a redução do risco de doença e de outros agravos;

 

CONSIDERANDO que é cristalina a preocupação do Poder Público

em regrar o exercício das atividades afetas à sociedade em geral, isto porque a saúde

transcende a esfera das relações de consumo e revela-se como verdadeiro interesse

social, tanto assim que está prevista constitucionalmente;
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 CONSIDERANDO que a vida, a saúde, a segurança e a paz são

bens jurídicos inalienáveis e indissociáveis do princípio da dignidade da pessoa

humana (art. 4º, caput do CDC);

 

CONSIDERANDO A NOTÍCIA DA REALIZAÇÃO DE UM SHOW

DO ARTISTA “TARCÍSIO DO ACORDEON”, MARCADO PARA O DIA 23 DE

OUTUBRO DE 2020, PROMOVIDO PELO GRUPO “PRIMAS PRODUÇÕES”, NO

ESPAÇO “GLOBAL CLUBE”, NESTA CIDADE e,

 

CONSIDERANDO  a notícia de que foram disponibilizados para

a venda cerca de 1000 (um mil) ingressos, quantitativo esse superior ao

permitido pelos Decretos mencionados;

 

RESOLVE RECOMENDAR:

 
Que o grupo “PRIMAS PRODUÇÕES”, produtor do show do artista1.
"TARCÍSIO DO ACORDEON" ABSTENHA-SE DE REALIZAR O EVENTO fora
dos parâmetros permitidos nos Decretos Estaduais mencionados;
especialmente no que se refere ao número total de participantes no evento;
devendo informar, a este órgão, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, a quantidade de ingressos disponibilizados para a venda;

 1.
Que a Vigilância Sanitária de Pedreiras verifique se o aludido evento esta2.
sendo organizado com a observância das regras contsantes nos decretos
estaduais, informando ao MPE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quais
as medidas foram tomadas pelo órgão, no que se refere ao cumprimento
das determinações contidas nos Decretos Estaduais já citados

 
Que a Polícia Civil observe, em caso de concessão da licença ao1.
organizador do evento, o cumprimento dos regramentos previstos dos
decretos estaduais citados na presente Recomendação, encaminhando ao
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MPE as informações correlatas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

 
Dê-se ampla publicidade à esta Recomendação.1.

 

Cumpra-se.

 

Pedreiras, 20 de outubro de 2020.

 

Marina Carneiro Lima de Oliveira

Promotora de Justiça

 titular da 1ª Promotoria de Justiça
 

* Assinado eletronicamente

MARINA CARNEIRO LIMA DE OLIVEIRA
Promotora de Justiça
Matrícula 1070473

Documento assinado. Pedreiras, 20/10/2020 17:41 (MARINA CARNEIRO LIMA DE OLIVEIRA)
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