
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
7ª Promotoria de Justiça de Pouso Alegre

RECOMENDAÇÃO Nº 01/2021

Senhor Prefeito Municipal de Senador José Bento/ MG

1) CONSIDERANDO que “a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua  promoção,  proteção  e
recuperação”, nos termos do art. 196, da Constituição Federal de 1988;

2) CONSIDERANDO que “são de relevância pública as ações e
serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei,
sobre  sua  regulamentação,  fiscalização  e  controle,  devendo  sua
execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por
pessoa física ou jurídica de direito privado”, consoante prescreve o art.

197, da Constituição Federal de 1988;

3)  CONSIDERANDO  que  “as  ações  e  serviços  públicos  de
saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem
um  sistema  único”,  o  qual  tem  como  diretrizes,  dentre  outras,  “a
descentralização,  com direção  única  em cada  esfera  de  governo”,  “o
atendimento  integral,  com prioridade para as atividades preventivas,
sem  prejuízo  dos  serviços  assistenciais”  e  “a  participação  da
comunidade”,  conforme  dispõem  o  art.  198,  incisos  I,  II  e  III,  da

Constituição Federal de 1988;

4)  CONSIDERANDO que  chegou  ao  conhecimento  desta  7ª

Promotoria  de  Justiça  em  Plantão  e  que,  em  razão  disso,  detém

atribuições na Defesa da Saúde, de que nesta Cidade de Senador José

Bento/MG, estabelecimentos comerciais (como mercados e afins) estão

vendendo bebidas alcoólicas para o consumidor/cliente final -  o que
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facilita/estimula  as  realizações  de  festas,  encontros  sociais  e

congêneres, com a maior propagação do vírus Sars-Cov-2 e ensejando o

eventual  colapso  do  Hospital  Samuel  Libânio  de  Pouso  Alegre  (que

atende os munícipes desta cidade/SUS);

Pelo exposto, no exercício de suas atribuições constitucionais

e  legais,  em  especial  aquelas  constantes  do  artigo  129,  II  da

Constituição; artigo 27, IV da Lei Federal nº 8625/93; art. 67, VI da Lei

Complementar Estadual nº 34/94,  R E C O M E N D A a V. Exa. que

edite, com urgência, Decreto Municipal, no exercício do poder de polícia

e à vista da Pandemia Covid-19, proibindo expressamente a venda e

comercialização de bebidas alcoólicas nos limites territoriais de Senador

José Bento/MG.

Cordialmente.

Pouso Alegre, 31 de março de 2021.

Cláudia Lopes Silva Scioli

   Promotora de Justiça

     (em plantão)
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