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RECoMEN»I çÂo N' 01/2020

o MINISTERIO pÚnlfcO DO ESTADO DO CEARÁ,

através da Promotoria de

Justiça da Comarca de Umari, cujo representante abaixo subscreve, fazendo uso de suas
atribuições legais, especificadamente com fundamento

no artigo 127 e 129 inciso II

da

Constituição Federal,

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe

a

defesa da ordem jurídica,

do

à

regime

democrático e dos interesses sociais, coletivos e difusos indisponíveis;

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover a
defesa do patrimônio público e social, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição
Federal, art. 130,

III, da Constituição do Ceará e

art. 25,

lY, alinea'b', da Lei federal no

862sfi993 (LONMP);

CONSIDERANDO a possibilidade do uso individual, privativo, de bens públicos

de uso comum, desde que preenchidos requisitos especiais, mais rígidos do que

aqueles

estipulados para o uso comum e ordinrírio do bem. Isso porque se trata de uma modalidade
extraordinaria de uso, apta a excluir a fruição do bem por todos os outros que, originalmente,
teriam direito a essa fruição;

CONSIDERANDO que para que haja a concessão privatística de uso de espaço
comum, ó imprescindível verificar o tipo de uso extraordiniário que está sendo feito do bem, o
tempo de duração da exclusividade, bem como o nível de precariedade a que se pretende dar ao
uso especial;

CONSIDERANDO que, através da concessão, o particular tem direito ao uso
privativo do bem público, consentido formal e discricionariamente pelo Poder Público. Para
tanto,

o

atol administrativo se materializa através de contrato administrativo, estabelecendo

direitos e deveres do concessionario;

CONSIDERANDO que, na administração pública, os bens e os interesses não

se

acham entregues à livre disposição da vontade do administrador, sendo dever gerenciá-los nos

termos da finalidade legal a que estão adstritos, bem como observando a estrita legalidade e o
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interesse público;

a

CONSIDERANDO que para que haja
fechados

é imprescindível a demonstraçáo,

realizaçáo de eventos festivos em locais

através de laudos técnicos,

do atendimento

de

requisitos mínimos de segurança, vistoria de engeúaria, prevengão e combate a incêndios,
condições sanitárias e de higiene, bem como vistoria do corpo de bombeiros;

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento do Ministério, através de denúncias

e

redes sociais, que o Município de Umari está permitindo a realizaçáo de eventos particulares no

prédio público denominado "Casa do Idoso";

CONSIDERANDO que

as denúncias apontam que nos eventos particulares realizados na

"Casa do ldoso" há permissão de entrada de pessoas menores de idade desacompanhadas, vendas
de bebidas alcóolicas para crianças e adolescentes, bem como uso de paredões;

CONSIDERANDO que tramita nesta Comarca Inquérito Policial visando apuraÍ a festa
ocorrida na "Casa do Idoso", denominada Halloween, pois na ocasião houve a exposição de
crianças e adolescentes a pornografia, vendas de bebidas alcoólicas, etc;

CONSIDERANDO que a Secretaria de Assistência Social, responsável pela "Casa do
Idoso", não informou, até a presente data, quais são os critérios utilizados para concessão do bem

público em tela para uso particular, tampouco, comprovou que o local apresenta condições
mínimas de segúança e apresentou cópia dos contratos firmados com os particulares;

CONSIDERANDO que é de conhecimento do Ministério Público que

foi

realizado,

recentemente, os seguintes eventos na casa do idoso: festa com abanda "Bonde do Brasil", "lu

Prévia de Carnaval Bloquiúo do Petisco", pois foi amplamente divulgado na região, inclusive
no Estado daParaiba;

CONSIDERANDO que populares de Umari informaram que aos finais de semana

são

rcalizadas festas com uso de paredões na "Casa do Idoso";

CONSIDERANDO que o Município de Umari/CE, ao fazer uso indevido da "Casa do
Idoso", fere, ao mesmo tempo, os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade;

CONSIDERANDO

os termos aventados na audiênciarealízadacom a Prefeita de Umari,

Sra. Mirineide, Procurador geral, secretária de assistência social e responsável pela expedição de

alvarás do município na data de hoje (2010212020),

RESOLVE RECOMENDAR:
2
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a) Que o município de Umari se abstenha de permitir a rcalização de eventos na Casa do
Idoso, tanto na sede como no distrito de Pio

X, até que haja a desvinculação do bem

público as atividades desenvolvidas pela pessoa idosa;
b) Que em caso de concessão de bem público de uso comum para fins particulares, sejam
observados os requisitos legais, especialmente com a celebração de contrato;

c) Que se absteúa de realizar qualquer evento na denominada Casa do Idoso (sede

e

distrito de Pio X) até que haja a apresentação dos laudos técnicos com a demonstração do
atendimento aos requisitos mínimos de segurança, vistoria de engenharia, prevenção e

combate

a incêndio, condições sanitarias e de higiene, e autoização do corpo

de

bombeiros;

d) A não expedição de alvarás para eventos que façam uso de paredões, especialmente em
área residencial;

e) Arealizaçáo de campanhas educativas quanto aos efeitos da poluição sonora.

Ipaumirim/CB, 20 de fevereiro de 2024.
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JOÃO EDER LrNS DOS SAIyTOS
Promotor de Justiça

CERTIDÃO
CERTIFICO,paraos devidos fins, que em audiànciarealizadanadaÍade hoje, 2010212020,a
Excelentíssima Prefeita de Umari, acompanhada do Procurador Geral do município, ao tomar
conhecimento da presente da Recomendação, ACAIOU INTEGRALMENTE o,recomendado

pelo Parquet, conforme firmou o presente. O referido é verdade. Dou fé.
Rodrigues de Souza, Assessora Jurídica I, digitei e subscrevi.
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