
Inquérito civil n.° 1.14.000.002178/2012-96

RECOMENDAÇÃO N. 02/2017 – PR-BA/18ºOF/PCB

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  da 
República  subscritor,  com  amparo  nos  artigos  127,  caput,  129,  II  e  VI,  da 
Constituição Federal, bem como nos artigos 1º, 2º, 5º, III, “e”, IV e V, 6º, VII, “a” 
e “d”, e XX, e 8º, II, da Lei Complementar n. 75/93, e

 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis,  e  que  o  Ministério  Público  tem como  funções  institucionais  a 
promoção  do  inquérito  civil  e  da  ação  civil  pública  para  a  proteção  do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos, nos termos dos arts. 127, caput, e 129, II e VI, da Constituição Federal 
e art. 5º da Lei Complementar n. 75/73;

CONSIDERANDO que, conforme o art. 129, III, da Constituição 
Federal, é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito 
dos  Poderes  Públicos  e  dos  serviços  de  relevância  pública  aos  direitos 
assegurados  nesta  Constituição,  promovendo  as  medidas  necessárias  a  sua 
garantia;

CONSIDERANDO  que cabe ao Ministério Público a expedição 
de recomendações, visando à melhoria dos serviços de relevância pública, bem 
como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, 
fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis (art. 6º, XX, da 
Lei Complementar n. 75/93); 

CONSIDERANDO  que  o  art.  216  da  Constituição  Federal 
estabelece que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico,  paisagístico,  artístico,  arqueológico,  paleontológico,  ecológico  e 
científico;
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CONSIDERANDO  que  o  art.  23,  III  da  Constituição  Federal 
estabelece  que  é  competência  comum  dos  entes  federativos  a  proteção  dos 
documentos,  obras  e  outros  bens  de  valor  histórico,  artístico  e  cultural,  os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos e  impedir a 
evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de 
valor histórico, artístico ou cultural; 

CONSIDERANDO que o parágrafo único do art.17 do Decreto-lei 
25/1937, estabelece que em caso de destruição, demolição ou mutilação de coisa 
tombada  pertencente  à  União,  aos  Estados  ou  aos  municípios,  a  autoridade 
responsável pela infração incorrerá pessoalmente na multa de cinquenta por cento 
do dano causado; 

Considerando  que  o  Parecer  Técnico  nº0536/14  do  IPHAN 
(anexo),  que  aprovou a  proposta  da Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento, 
Turismo e Cultura de Salvador de reforma da Praça Cairu e projetos de reforma dos 
sanitários do Mercado Modelo, desde que atendidas as seguintes recomendações e 
condicionantes: a)não será permitida a utilização de rampas para acessibilidade no 
padrão  DESAL.  A  conformação  para  acesso  de  pessoas  com  dificuldades  de 
locomoção deverá ser realizada através de inclinação efetuada no próprio piso da 
praça, uma vez devem ser atendidos indivíduos com diversos tipos de limitação na 
locomoção e não apenas cadeirantes; b) deverá ser prevista a devida sinalização 
tátil de alerta nos pisos quando cabível, em conformidade com a NBR/-9050/04;c) 
deverá ser executada integração da rampa do mercado e do cais que a circunda; 

CONSIDERANDO que os elementos constantes no inquérito civil 
n.  1.14.000.002178/2012-96 demonstram que não  foram adotadas  as  medidas 
necessárias para recuperação e preservação da Rampa do Mercado Modelo e do 
cais que circunda, situada na Praça de Visconde de Cairú, no bairro Comércio, no 
Município de Salvador/BA.

Resolve  RECOMENDAR ao  Prefeito  do  MUNICÍPIO  DE 
SALVADOR/BA, ANTÔNIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO, 

que  adote  as  medidas  administrativas  necessárias  para  a 
execução  de  obras  de  recuperação  integral  da  rampa  do 
Mercado Modelo e do cais que a circunda, a fim de atender a 
condicionante  constante  no  Parecer  Técnico  nº0536/2014  do 
IPHAN, que aprovou a proposta de requalificação da Praça Cairu 
e  projetos  de  reforma  dos  sanitários  do  Mercado  Modelo 
apresentados  pela  Superintendência  Municipal  de 
Desenvolvimento, Turismo e Cultura de Salvador.

Requisita-se, no prazo de 10 (dez) dias úteis, que informe sobre 
o  acatamento  ou  não  de  presente  recomendação.  Em  caso  positivo,  deverá 
encaminhar,  dentro  do  mesmo  prazo,  as  informações  e  documentos 
comprobatórios das providências adotadas no caso em tela.
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Por  fim,  adverte  que  o  desatendimento  desta  recomendação 
poderá importar a adoção das medidas judiciais cabíveis, para os fins de corrigir as 
ilegalidades constatadas e promover as respectivas responsabilidades porventura 
configuradas.

Salvador, 18 de janeiro de 2017.

PABLO COUTINHO BARRETO

Procurador da República
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