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DECRETO Nº 014, DE 15 DE JANEIRO DE 2016 

 

Determina a Área Prioritária de Segurança (APS) para 

o Carnaval 2016, e dá outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Diamantina, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal, 

 

Considerando que o artigo 1º, caput e parágrafo único, inciso II, e o artigo 2º, inciso II, ambos 

da Lei Complementar Municipal nº 09, de 23 de dezembro de 1993, definem as normas 

disciplinadoras das posturas municipais relativas ao poder de polícia local assecuratórias da 

convivência humana, com a finalidade de promover o bem estar público; 

 

Considerando que compete à Prefeitura Municipal manter sistema permanente de tutela do 

Patrimônio Cultural do Município através de medidas e atos administrativos capazes de evitar a 

ocorrência de danos aos acervos e locais de valores históricos, artísticos, turísticos e 

urbanísticos do Município de Diamantina, conforme estabelece o artigo 61 da Lei 

Complementar Municipal nº 09, de 23 de dezembro de 1993; 

 

Considerando a Lei Municipal nº 3.561, de 16 de Julho de 2010, que dispõe sobre o controle de 

ruídos, sons e vibrações no Município de Diamantina; 

 

Considerando que o artigo 65 da Lei Complementar Municipal nº 09, de 23 de dezembro de 

1993, determina que “A Prefeitura, tendo em vista zelar pelo bem-estar público, coibirá, 

observadas as legislações Federal e Estadual próprias, o abuso do exercício dos direitos 

individuais quanto ao uso da propriedade particular, dos locais, serviços e equipamentos 

públicos; Parágrafo único: Incluem-se basicamente como matérias passíveis de controle das 

autoridades municipais, diretamente ou através das demais autoridades de segurança, as 

seguintes: I) prática de banhos e esportes náuticos em rios, riachos, córregos ou lagoas; II) 

manutenção da moralidade e ordem em estabelecimentos; III) pichamento, ou inscrição 

indelével em edificação ou qualquer outra superfície; IV) produção de ruídos e sons capazes de 

prejudicar a saúde e o sossego público; V) toda e qualquer forma de atividade considerada 

prejudicial à saúde, à segurança e ao sossego público, a critério da autoridade municipal”; 
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Considerando que o artigo 66 da Lei Complementar Municipal nº 09, de 23 de dezembro de 

1993, determina ser “expressamente proibida a produção de ruído, como tal entendido, o ruído 

puro ou mistura de ruído capaz de prejudicar a saúde, a segurança e o sossego público”; 

 

Considerando que o artigo 67 da Lei Complementar Municipal nº 09, de 23 de dezembro de 

1993, estabelece que, independentemente da medição de nível sonoro, são expressamente 

proibidos os ruídos: “I) Produzidos por veículos com equipamento de descarga aberto ou 

silencioso adulterado ou defeituoso; II) Produzidos por aparelhos ou instrumentos de qualquer 

natureza utilizados em pregões, anúncios ou propaganda nos logradouros públicos, ou para eles 

dirigidos; III) Provenientes de instalações mecânicas, bandas ou conjuntos musicais e de 

aparelhos produtores ou amplificadores de som ou ruído, quando produzidos nas vias públicas 

ou nelas sejam ouvidas de forma incômoda”; 

 

Considerando que o artigo 68 da Lei Complementar Municipal nº 09, de 23 de dezembro de 

1993, dispõe que “Serão tolerados os ruídos provenientes de aparelhos produtores ou 

amplificadores de sons por ocasião de festividades públicas ou privadas desde que licenciados 

pela Prefeitura. Parágrafo único: Os aparelhos produtores ou amplificadores de sons, instalados 

sem licença da Prefeitura ou com funcionamento em desacordo com as normas serão 

apreendidos ou interditados”; 

 

Considerando que o artigo 89 da Lei Complementar Municipal nº 09, de 23 de dezembro de 

1993, estabelece que “A realização de divertimentos e festejos públicos dependem de prévia 

autorização da Prefeitura”; 

 

Considerando que o artigo 11 da Lei Municipal nº 2.806, de 20 de dezembro de 2002, proíbe a 

colocação de palcos, tablados ou outros objetos destinados a dar suporte a eventos carnavalescos 

no perímetro da Área Prioritária de Segurança (APS); 

 

Considerando as Leis Municipais nº 2.806, de 20 de dezembro de 2002, nº 2.975, de 16 de 

dezembro de 2004, nº 3.171, de 29 de dezembro de 2006, e nº 3.604, de 30 de dezembro de 

2010, que disciplinam os festejos carnavalescos no Município de Diamantina; 
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Considerando que há necessidade de serem propiciados meios para que as pessoas possam 

brincar o carnaval com segurança e tranquilidade; 

 

Considerando que o artigo 16 da Lei Municipal nº 2.806, de 20 de dezembro de 2002, proíbe a 

venda de bebidas e produtos alimentícios em recipientes de vidros e louças, durante os festejos 

carnavalescos no Município de Diamantina; 

 

Considerando que compete ao Prefeito Municipal, com fundamento no artigo 162 da Lei 

Complementar Municipal nº 09, de 23 de dezembro de 1993, combinado com o artigo 29 da Lei 

Municipal nº 2.806, de 20 de dezembro de 2002, expedir atos regulamentares que se fizerem 

necessários à fiel observância das disposições das leis vigentes. 

 

D E C R E T A: 

 

ÁREA PRIORITÁRIA DE SEGURANÇA (APS) 

 

Art. 1º. Fica definida como Área Prioritária de Segurança (APS), durante o período do 

Carnaval 2016, a área compreendida pela poligonal: Rua do Burgalhau próximo a Praça Barão 

de Guaicuí até a esquina do Beco das Beatas; Rua Espírito Santo próximo a Rua Joaquim Costa 

até a esquina com a Rua Rio Grande; Travessa do Amparo esquina com Rua do Amparo; Rua 

do Amparo esquina com Rua do Rosário; Rua Direita até esquina com a Rua das Mercês; Rua 

Direita esquina com Praça JK; Rua do Contrato esquina com a Praça Dom Joaquim; Beco do 

Motta esquina com Travessa do Carmo; Rua da Quitanda esquina com Travessa do Carmo; Rua 

Zé de Lota esquina com Rua Augusto Nelson. 

 

Art. 2º. Funcionarão como pontos móveis de entrada e saída, os seguintes fechamentos: 

Rua Direita esquina com Praça JK; Rua Direita até esquina com a Rua das Mercês; Rua do 

Contrato esquina com a Praça Dom Joaquim e Rua Espírito Santo esquina com a Rua Rio 

Grande. 

 

PERÍODO DO CARNAVAL 2016 
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Art. 3º. De acordo com o artigo 2º da Lei Municipal nº 2.806, de 20 de dezembro de 

2002, fica estabelecido como “Período do Carnaval 2016”, o intervalo compreendido entre as 18 

(dezoito) horas do dia 25 de janeiro de 2016 e as 11 (onze) horas do dia 11 de fevereiro de 2016. 

 

ENTRADA, TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO 

NO PERÍODO DO CARNAVAL 2016 

 

Art. 4º. Por motivo de segurança, serão instalados portais na APS com agentes físicos, 

sendo amplo e livre de qualquer ônus o acesso das pessoas a pé nos moldes do que determina 

este Decreto e a legislação vigente. 

 

Art. 5º. Não será permitido aos pedestres portar e transitar nas vias públicas com copos, 

garrafas e outros recipientes de vidro, louça ou similares a partir das 6 (seis) horas do dia 5 de 

fevereiro de 2016 até o término do período do Carnaval 2016, sob pena de apreensão e 

inutilização imediata dos recipientes, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis. 

 

Art. 6º. Será proibida a entrada de veículos de carga com peso bruto total superior a 7 

(sete) toneladas, vazio ou transportando mercadorias divisíveis, e com comprimento superior a 

6,5 (seis e meio) metros na APS e nos demais locais sinalizados com esta vedação. 

 

Art. 7º. Não será permitido o trânsito e o estacionamento de quaisquer veículos na APS 

a partir das 6 (seis) horas do dia 5 de fevereiro de 2016 até o término do período do Carnaval 

2016, sob pena de multa e remoção. 

 

Parágrafo 1º. Os custos da remoção e da permanência em pátio protegido, nos casos de 

descumprimento do estabelecido no caput deste artigo, serão de responsabilidade do 

proprietário do veículo. 

 

Parágrafo 2º. Não se enquadrarão na proibição tratada no caput deste artigo, os 

veículos oficiais e/ou a serviço da Polícia Militar, Polícia Civil, Poder Judiciário, Ministério 

Público, Corpo de Bombeiros, Ambulâncias, Cemig, Copasa, Prefeitura Municipal de 

Diamantina, Empresas de Telecomunicações, Limpeza Pública, Guarda Municipal, Conselho 



 

Estado de Minas Gerais 

Prefeitura Municipal de Diamantina 

Gabinete do Prefeito 
 

 

 

Rua da Glória, 394 - Centro – Diamantina-MG CEP 39.100-000 – Minas Gerais. 
Telefone: (38) 3531-9220  – e-mail: governo@diamantina.mg.gov.br 

 
 

Tutelar, Bancos, Imprensa e todos os outros que possuírem autorização para entrada em horário 

especial. 

 

Parágrafo 3º. Os veículos de carga e descarga de suprimentos dos estabelecimentos 

comerciais situados dentro da APS poderão trafegar dentro da Área Prioritária de Segurança: 

 

I) no intervalo das 10 (dez) às 14 (quatorze) horas, com tolerância de saída até as 15 

(quinze) horas, quando a partir desse horário estarão sujeitos à multa, e; 

 

II) mediante prévia autorização por escrito da Administração Pública Municipal que 

será obtida com o cadastramento junto à Gerência de Trânsito e Transporte de 

Passageiros, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, situada à 

Praça Conselheiro Mata, nº 11, Centro. 

 

Parágrafo 4º. Os moradores da região abrangida pela APS, os proprietários e gerentes 

dos estabelecimentos comerciais situados dentro da área referida, bem como aqueles que 

trabalharão no comércio eventual dentro do “Perímetro do Carnaval 2016”, poderão obter prévia 

autorização por escrito para circulação dentro da Área Prioritária de Segurança, sendo esta 

fornecida mediante solicitação dirigida à Gerência de Trânsito e Transporte de Passageiros, da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, situada à Praça Conselheiro Mata, nº 

11, Centro, oportunidade na qual deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

I) Moradores da região abrangida pela APS: requerimento com dados do veículo tais 

como marca, modelo, cor e placa e comprovante de residência, sendo permitido o 

cadastramento de até 2 (dois) veículos por casa; 

 

II) Ambulantes: requerimento com dados do veículo tais como marca, modelo, cor e 

placa e cópia do Alvará da Prefeitura Municipal de Diamantina atualizado, sendo 

permitido apenas 1 (um) veículo por Alvará, ressaltando-se que o veículo não poderá 

permanecer dentro da APS fora do horário permitido no parágrafo 3º, inciso I, deste 

artigo; 
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III) Pessoa Jurídica: requerimento com nome e CNPJ da empresa, dados do veículo tais 

como marca, modelo, cor e placa e cópia do Alvará da Prefeitura Municipal de 

Diamantina atualizado, sendo permitido até 2 (dois) veículos para microempresa, 

microempreendedor individual e empresa de pequeno porte, e até 3 (três) veículos para 

as empresas de grande porte, ressaltando-se que o veículo não poderá permanecer 

dentro da APS fora do horário permitido no parágrafo 3º, inciso I, deste artigo. 

 

Parágrafo 5º. Aquele que necessitar de deslocamento dentro da APS, fora do horário 

estabelecido no parágrafo 3º, inciso I, deste artigo, deverá dirigir-se à Gerência de Trânsito e 

Transporte de Passageiros para receber autorização especial após análise da situação pela 

Administração Pública Municipal. 

 

Parágrafo 6º. Será concedida autorização especial ao cidadão que for portador de 

necessidades especiais ou de problemas de saúde que lhe restrinja a locomoção. 

 

Parágrafo 7º. Aquele que for solicitar prévia autorização por escrito para trafegar 

dentro da APS nos moldes estabelecidos neste Decreto deverá levar o(s) veículo(s) para a 

fixação da autorização da Administração Pública Municipal, na Praça Conselheiro Mata, nº 11, 

Centro. 

 

Parágrafo 8º. As autorizações que forem rasuradas, adulteradas, encontradas em 

veículo diverso para o qual foi fornecida ou com pessoa diversa para a qual foi endereçada, 

serão canceladas e recolhidas, ficando o veículo proibido de transitar dentro da APS durante o 

Período do Carnaval 2016. 

 

Art. 8º. Será permitido às agremiações carnavalescas, previamente autorizadas pela 

Administração Pública Municipal, enquanto estiverem desfilando, trafegar pelas ruas da APS 

com veículos de porte máximo de 3.500 (três mil e quinhentos) quilos - PBT, devidamente 

ornamentados e em horário e trajeto determinado pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo 

e Patrimônio. 

 

Art. 9º. A entrada e saída da APS, de qualquer veículo, seja ele oficial ou não, somente 

será realizada nos pontos móveis estabelecidos no artigo 2º deste Decreto. 
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Art. 10. O estacionamento privativo dos veículos a serviço do Poder Judiciário, em 

regime de plantão, será realizado na Rua São Francisco, em frente à Igreja, lado direito do 

sentido Centro-Bairro. 

 

ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS 

 

Art. 11. Será proibida a entrada e o estacionamento de ônibus e micro-ônibus nos 

logradouros urbanos da sede do Município de Diamantina, a partir das 6 (seis) horas do dia 5 de 

fevereiro de 2016 até o término do período do Carnaval 2016, exceto para embarque e 

desembarque de passageiros nos moldes estabelecidos neste Decreto. 

 

Parágrafo 1º. A entrada na cidade dos veículos mencionados no caput deste artigo será 

fiscalizada pela Administração Pública, com o apoio da Polícia Militar. 

 

Parágrafo 2º. O controle será realizado no trevo da BR 367, a partir do qual os veículos 

mencionados no caput deste artigo entrarão pela Avenida Sílvio Felício dos Santos, de três em 

três, em direção ao Largo Dom João, para o embarque e o desembarque de passageiros na Praça 

Sagrado Coração. 

 

Parágrafo 3º. O embarque e o desembarque de passageiros dos veículos mencionados 

no caput deste artigo serão permitidos apenas no Largo Dom João, na Praça Sagrado Coração, 

em área previamente estabelecida e sinalizada, devendo ocorrer no prazo de 20 (vinte) minutos, 

com tolerância de até 10 (dez) minutos, sob pena de serem aplicadas as penalidades cabíveis. 

 

Parágrafo 4º. O estacionamento dos veículos mencionados no caput deste artigo 

somente será permitido em locais apropriados. 

 

Parágrafo 5º. A restrição citada no caput deste artigo não se aplicará aos ônibus e 

micro-ônibus pertencentes aos concessionários prestadores dos serviços de transporte coletivo 

municipal e estadual, licenciados pelo Município de Diamantina. 

 

TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS E/OU BENS 
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DENTRO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA 

 

Art. 12. Todo e qualquer transporte remunerado de passageiros e/ou bens dentro da 

sede do Município de Diamantina, a partir das 6 (seis) horas do dia 5 de fevereiro de 2016 até o 

término do período do Carnaval 2016, somente será permitido quando efetuado por veículos 

previamente cadastrados e autorizados por escrito pela Administração Pública Municipal. 

 

Parágrafo 1º. Os taxistas, mototaxistas, proprietários de vans para transporte coletivo 

ou escolar, concessionários de transporte coletivo urbano e transportadores de cargas municipais 

deverão efetuar cadastramento específico junto à Administração Pública Municipal a fim de 

obter autorização por escrito. 

 

Parágrafo 2º. O cadastramento mencionado no caput deste artigo será realizado 

mediante entrega, pelo interessado, do Alvará da Prefeitura Municipal de Diamantina atualizado 

ou outro comprovante de quitação de débitos junto aos cofres públicos, na Gerência de Trânsito 

e Transporte de Passageiros da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, 

situada à Praça Conselheiro Mata, nº 11, Centro, até o dia 4 de fevereiro de 2016. 

 

Parágrafo 3º. Aqueles que não se cadastrarem não receberão a autorização mencionada 

no caput deste artigo, não estando, portanto, autorizados a prestar serviços de transporte 

remunerado de passageiros e/ou bens, ficando sujeitos às sanções cabíveis pela legislação 

vigente, caso venham a praticar a atividade de forma irregular. 

 

Parágrafo 4º. Somente serão autorizados aqueles concessionários que já prestam 

serviços na sede do Município de Diamantina, devendo os concessionários dos distritos e 

povoados prestarem os serviços apenas nas respectivas localidades às quais pertencem suas 

concessões. 

 

Art. 13. Os taxistas e mototaxistas poderão cadastrar junto à Administração Pública 

Municipal, um(a) auxiliar para trabalhar no período do Carnaval 2016, respondendo o titular da 

permissão por qualquer ação ou omissão realizada pelo(a) auxiliar durante a prestação dos 

serviços. 
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Art. 14. Os taxistas dos pontos das Praças Barão de Guaicuí, Joubert Guerra e JK serão 

transferidos durante o período do Carnaval 2016 para a Rua Macau de Baixo. 

 

Art. 15. Os mototaxistas serão transferidos para a Praça JK, Rua Zé de Lota e Rua 

Vieira Couto, em áreas sinalizadas para este fim. 

 

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 

 

Art. 16. Os requerimentos destinados às autorizações para o exercício de quaisquer 

atividades relacionadas com os festejos carnavalescos serão recebidos pela Diretoria de 

Fiscalização e Posturas até o dia 25 de janeiro de 2016. 

 

Parágrafo único.  As respectivas autorizações serão entregues até o dia 4 de fevereiro 

de 2016. 

 

Art. 17. A estrutura para funcionamento dos estabelecimentos que irão atuar através de 

sua atividade secundária deverá estar implantada até o dia 1º de fevereiro de 2016, 

impreterivelmente, de modo a possibilitar a fiscalização prévia a ser realizada pelos órgãos 

públicos competentes. 

 

Art. 18. Barracas para venda de comidas e bebidas serão instaladas na Praça Monsenhor 

Neves (em número total de 15 e disponibilizadas por sorteio) e “food trucks” serão colocados na 

Praça Corrêa Rabelo, ambas as modalidades mediante prévia autorização por escrito da 

Administração Pública Municipal, sendo obrigatória a estrita observância das normas de higiene 

impostas pela Vigilância Sanitária. 

 

Art. 19. Os vendedores ambulantes de gêneros alimentícios e bebidas serão distribuídos 

de acordo com a delimitação territorial estipulada pela Administração Pública Municipal, 

mediante prévia autorização por escrito da Prefeitura do Município de Diamantina, sendo 

obrigatória a observância das normas de higiene impostas pela Vigilância Sanitária. 

 

Parágrafo único. Serão autorizados até 80 (oitenta) vendedores ambulantes, sendo 

permitido comércio em caixa de isopor de, no máximo, 50 (cinquenta) litros. 
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Art. 20. Os vendedores eventuais e aqueles que comercializam produtos artesanais 

serão organizados pelos fiscais da Prefeitura Municipal de Diamantina na Avenida Francisco Sá 

esquina com a Rua Barão do Rio Branco, sendo esta atividade permitida apenas mediante o 

pagamento de taxa diária estipulada pela Diretoria de Fiscalização e Posturas da Secretaria 

Municipal de Fazenda. 

 

Parágrafo 1º. Nenhum vendedor eventual ou de artesanato poderá se estabelecer no 

interior da APS, inclusive os que possuem Alvará de Funcionamento Anual emitido pela 

Prefeitura Municipal de Diamantina. 

 

Parágrafo 2º. O pagamento da taxa mencionada no caput deste artigo não gera direito 

de montagem de barracas ou similares, com a finalidade de pernoite no local. 

 

Art. 21. Os vendedores ambulantes de produtos industrializados (balões, canecas, 

cornetas e produtos similares) serão distribuídos de acordo com a delimitação territorial 

estipulada pela Administração Pública Municipal, mediante a prévia autorização por escrito 

emitida pela Prefeitura do Município de Diamantina. 

 

Art. 22. Será vedado o comércio de alimentos, bebidas e outros produtos em portas, 

janelas, garagens e similares, sob pena de multa e interdição, conforme disposto na legislação 

vigente. 

 

Art. 23. Não será permitida, na fachada dos imóveis, a fixação de material de 

publicidade ou propaganda, bem como a exposição de quaisquer mercadorias a serem 

comercializadas no local, exceto quando autorizado pela Administração Pública e pelo IPHAN. 

 

Art. 24. Será proibida a comercialização de bebidas e alimentos entregues ao público 

em recipientes de vidro, louça ou similares, salvo quando o consumo ocorrer exclusivamente 

dentro dos estabelecimentos comerciais. 

 

Art. 25. As mercadorias apreendidas durante o Carnaval 2016 só serão devolvidas após 

o término da referida festividade, sendo o infrator obrigado a pagar multa diária no valor de 1 
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(uma) Unidade Fiscal do Município de Diamantina (UFMD), referente ao período 

compreendido entre a data da apreensão e a data da retirada. 

 

Parágrafo 1º. O infrator terá 5 (cinco) dias úteis após o termino do Carnaval 2016, para 

retirar a mercadoria apreendida. 

 

Parágrafo 2º. Transcorrido o prazo disposto no parágrafo 1º deste artigo, todas as 

mercadorias apreendidas e não retiradas serão descartadas, não restando à Prefeitura Municipal 

de Diamantina qualquer tipo de responsabilidade sobre elas. 

 

PALCOS, TABLADOS, CAIXAS DE SOM E VEÍCULOS DE SOM 

 

Art. 26. Será proibida a colocação de palcos, tablados, caixas de som ou quaisquer 

outros objetos destinados a dar suporte a bandas de música e batucadas nos logradouros do 

Município de Diamantina, com exceção daqueles autorizados pela Administração Pública 

Municipal. 

 

Art. 27. Também será vedada a colocação de caixas de som nas fachadas externas das 

residências e dos estabelecimentos comerciais, bem como nas barracas e “food trucks”, com 

exceção das situações autorizadas pela Administração Pública Municipal. 

 

Parágrafo único. Em caso de inobservância do disposto neste artigo, os proprietários, 

locadores, locatários ou quaisquer outros responsáveis pela infração sofrerão as penalidades 

previstas na legislação pertinente, especialmente aquelas impostas pelos Códigos de Posturas e 

de Tributos do Município de Diamantina. 

 

Art. 28. Não será permitida, no Perímetro Urbano do Município de Diamantina, a 

utilização de veículo para transmissão de sons de qualquer espécie, inclusive aqueles 

provenientes de “compact disc” (CD), rádio e instrumentos musicais. 

 

Art. 29. Será proibida a montagem de tendas, barracas de camping, piscinas, trailers, 

churrasqueiras e similares em quaisquer ruas e logradouros públicos do Perímetro Urbano do 
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Município de Diamantina, exceto aqueles que, em caráter extraordinário, forem previamente 

autorizados pela Diretoria de Fiscalização e Posturas da Secretaria Municipal de Fazenda. 

 

Art. 30. Será permitida a colocação de gradil na soleira dos prédios situados na APS 

para a melhoria da segurança dos imóveis, mediante prévia autorização da Administração 

Pública, desde que atendidas às normas de delimitação de espaço estabelecidas pela Legislação 

Municipal, pelo IPHAN e pelo Corpo de Bombeiros Militares, que devem ser instados, pelo 

menos 10 (dez) dias antes do início do Carnaval 2016, de modo a possibilitar vistoria prévia. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 31. As infrações aos dispositivos deste decreto serão punidas de acordo com a 

respectiva legislação vigente. 

 

Art. 32. O término da programação oficial do Carnaval 2016 se dará às 6 (seis) horas do 

dia 10 de fevereiro de 2016. 

 

Art. 33. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Diamantina-MG, 15 de janeiro de 2016. 

 

Paulo Célio de Almeida Hugo 

Prefeito Municipal 


