
RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº 008/2019/1ª PmJAB

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por meio da 1ª 
Promotoria de Justiça da Comarca de Areia Branca/RN, com fundamento no art. 6º, Inc. XX, da Lei
Complementar Federal nº 75/93, combinado

com o art. 80 da Lei Federal nº 8.625/93;

CONSIDERANDO que, nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado do 
Rio Grande do Norte, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses 
sociais indisponíveis;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria 
dos serviços públicos e de relevância pública, bem como do efetivo respeito aos interesses, direitos 
e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis;

CONSIDERANDO que compete à Polícia Militar, de acordo com o art. 144 da Constituição 
Federal, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, atuando de maneira preventiva 
e repressiva em locais ou áreas em que ocorram ou se presumam possíveis perturbação da ordem 
pública;

CONSIDERANDO que compete ao Corpo de Bombeiros Militar, de acordo com o art. 144 da 
Constituição Federal, a execução de atividades de defesa civil;

CONSIDERANDO a proximidades das festividades de veraneio, de réveillon e de carnaval 2020, 
período no qual se realizam diversos eventos, público ou privados, que aglomeram considerável 
número de pessoas;

CONSIDERANDO que o Réveillon, o Carnaval 2020 e os demais eventos de veraneio são 
realizados, geralmente, em espaços públicos ou de uso comum (vias públicas, praças, logradouros, 
etc), os quais necessitam de autorizações específicas de órgãos estatais para funcionamento, 
notadamente para garantir a segurança dos presentes;

CONSIDERANDO a Diretriz Operacional nº 001/2019, de 06 de fevereiro de 2019, da Polícia 
Militar do Estado do Rio Grande do Norte, cuja norma indica as providências que os responsáveis 
pela realização de eventos, públicos e privados, devem adotar perante aquele Órgão, inclusive 
acerca da solicitação de policiamento;

CONSIDERANDO que o item 2 da Diretriz Operacional nº 001/2019- PMRN determina que a 
pessoa física ou jurídica responsável pelo evento temporário deverá apresentar, observando-se as 
suas características, a documentação

necessária de autorização à Polícia Militar com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas

de antecedência;

CONSIDERANDO a Resolução Técnica nº 01/2018-SAT, expedida pelo Comando do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte, estabelecendo as condições mínimas 
necessárias à realização de eventos provisórios,

com a montagem de estruturas e em áreas de risco;



CONSIDERANDO que o item 5.2 da Resolução Técnica nº 01/2018- SAT estabelece que os 
responsáveis pela organização de evento deverão protolocar junto ao Serviço de Atividades 
Técnicas (SAT), com prazo não inferior a 10 (dez) dias da sua data de início, a documentação 
completa prevista na mencionada Resolução;

CONSIDERANDO que as mencionadas normas da PM/RN e do CMB/RN buscam regulamentar e 
garantir a segurança do evento e do público, no escopo de evitar incêndios, acidentes e pânico, 
durante a sua realização;

CONSIDERANDO a necessidade de autorização da PM/RN e do CBM para a realização de eventos
temporários com potencial perturbação da ordem pública, inclusive sendo imprescindível a 
realização de vistorias prévias;

CONSIDERANDO que os municípios de Areia Branca/RN, Grossos/RN e Tibau/RN realizam 
reveillon, carnaval e outros eventos, públicos e privados, durante o veraneio, os quais devem 
cumprir com as determinações dos órgãos de segurança;

RECOMENDA aos Prefeitos dos Municípios de Areia Branca/RN, Grossos/RN e Tibau/RN, e aos 
particulares interessados na realização de festas, para que cumpram as determinações normativas 
atinentes às autorizações necessárias perante a Polícia Militar do Rio Grande do Norte e do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte acerca da realização de eventos durante o 
veraneio 2020, tais como o Réveillon e Carnaval.

Publique-se no Diário Oficial do Estado e no quadro de avisos desta Promotoria de Justiça, 
remetendo-se também via digital ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de 
Cidadania e às emissoras de rádios e aos blogues locais.

Areia Branca/RN, 17 de dezembro de 2019.

VICTOR HUGO DE FREITAS LEITE

Promotor de Justiça Substituto


