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DECRETO Nº 316, DE 10 DE AGOSTO DE 2022.

DETERMINA A ÁREA PRIORITÁRIA DE

SEGURANÇA (APS) PARA O 9º ENCONTRO

BRASILEIRO DAS CIDADES HISTÓRICAS,

TURÍSTICAS E PATRIMÔNIO MUNDIAL,

ESTABELECE NORMAS REGULAMENTARES

GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Diamantina, no uso de suas atribuições legais, notadamente as que lhe

são 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 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, os 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”;

Considerando que o artigo 67 da Lei Complementar Municipal nº 09, de 23 de dezembro de 1993,
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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 a necessidade de proporcionar meios para o pleno acontecimento do evento e

garantir ordem, segurança e tranquilidade das autoridades, dos participantes e da população local;

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

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

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

necessários para a fiel observância das disposições das leis vigentes;

E considerando o Memorando Interno nº 161/2022 encaminhado no dia 10 de agosto de 2022 pela

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica estabelecido, no período entre 00h do dia 11 de agosto de 2022 até as 18h do dia 14

de agosto de 2022, a determinação de perímetro de Área Prioritária de Segurança (APS) para a

realização do 9º Encontro Brasileiro Das Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial.



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Diamantina

Gabinete do Prefeito

3

Art. 2º - Fica definida como Área Prioritária de Segurança (APS), durante o período de que trata o

art. 1º, a área compreendida pelas poligonais: Rua Direita esquina com Praça JK, Rua Zé de Lota

esquina com Rua Augusto Nelson; Rua das Mercês até esquina com a Rua Augusto Nelson; Rua

Direita esquina Beco dos Coqueiros; Rua do Carmo com Rua do Contrato; Rua do Bonfim com

Rua do Contrato; Rua Joaquim Costa com Rua do Bonfim; Beco Tertuliano de Matos com Rua do

Bonfim; Beco Ezequias; Beco do Izidoro; Rua do Rosário com Rua do Amparo; Toda a extensão

da Praça Barão de Guaicui; Praça Dr. Prado em toda a sua extensão; Rua do Bonfim em toda a sua

extensão; Beco da Pena.

Art. 3º - Por motivo de segurança, serão instalados portais na APS com agentes físicos, sendo livre

de qualquer ônus o acesso das pessoas “a pé” nos moldes do que determina este Decreto e a

legislação vigente.

Art. 4º - Não será permitido o trânsito e o estacionamento de veículos na APS a partir das 00h do

dia 11 de agosto de 2022 até as 18h do dia 14 de agosto de 2022, sob pena de multa e remoção.

§ 1º. A Guarda Civil Municipal estará autorizada a avaliar e conceder, excepcionalmente, o acesso

de autoridades, moradores, proprietários e gerentes dos estabelecimentos comerciais situados

dentro da área referida, bem como daqueles que trabalharão no comércio eventual dentro do 9º

Encontro Brasileiro das Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial, assim como a atuar

em situações excepcionais.

§ 2º. 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.

§ 3º. 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 Tutelar, Bancos, Imprensa e

outros que possuírem autorização para entrada em horário especial.

Art. 5º. Os moradores e comerciantes da região abrangida pela APS deverão depositar o lixo nos

locais pré-determinados somente em horário próximo às 18h, de modo a viabilizar a coleta, sob

pena de aplicação das penalidades legalmente previstas.
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Art. 6º. Os ambulantes, devidamente autorizados e credenciados, estarão lotados na Praça

Monsenhor Neves (Bonfim) no dia 12 de agosto de 2022, das 18h às 22h, e 13 de agosto de 2022,

das 08h às 22h, ficando vedado o exercício de suas atividades comerciais em local ou horários

diversos dentro da APS.

Art. 7º. O poder público, por meio da equipe de fiscalização, exercerá seu poder de polícia para

manter a ordem e poderá regular as atividades comerciais exercidas durante o período, inclusive

deliberar sobre o número de mesas permitidas no espaço público, a serem provisoriamente

instaladas pelos comércios locais.

§ 1º. A previsão contida no caput deste artigo não se aplica ao evento Vesperata.

Art. 8º. Fica proibida a colocação de palcos, tablados, caixas de som ou quaisquer outros objetos

destinados a dar suporte a bandas de música e batucadas na Praça do Mercado Velho, inclusive nos

estabelecimentos comerciais e fachadas residenciais, de modo a não conflitar com as programações

do Mercado Velho, com exceção daqueles expressamente autorizados pela Administração Pública

Municipal.

§ 1º. Fica vedada a utilização de som mecânico pelos comércios dentro da APS, inclusive para som

ambiente, no período de que trata o art. 1º

§ 2°. 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, nisso incluída a apreensão imediata dos equipamentos, sem prejuízos de multa e

das outras sanções cabíveis.

Art. 9º. Os equipamentos apreendidos durante o 9º Encontro Brasileiro Das Cidades Históricas,

Turísticas e Patrimônio Mundial só serão devolvidos a partir do primeiro dia útil posterior ao

término da referida festividade, sendo o infrator obrigado a pagar multa diária no valor de 1 (uma)

Unidade Fiscal do Município de Diamantina (UFMD), referente ao período compreendido entre a

data da apreensão e a data da retirada.
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§1º. O infrator terá até 30 (trinta) dias após o termino do o 9º Encontro Brasileiro Das Cidades

Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial para retirar os equipamentos apreendidos.

§2º. Transcorrido o prazo disposto no parágrafo 3º deste artigo, todos os equipamentos apreendidos

e não retirados serão disponibilizados para leilão, se for o caso.

Art. 10º. Não será permitido no perímetro da Área Prioritária de Segurança (APS) a utilização de

veículo para transmissão de sons de qualquer espécie, inclusive som mecânico ou de/para

instrumentos musicais, e similares, salvos devidamente autorizados pela Administração Municipal.

Art. 11º. O encerramento da Área Prioritária de Segurança se dará após o término da desmontagem

das estruturas do 9º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial,

no dia 14 de agosto de 2022, domingo, às 18h.

Art. 12º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Diamantina/MG, 10 de agosto de 2022.

Juscelino Brasiliano Roque
Prefeito Municipal


