CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
PROJETO DE LEI N2 ''G /2017
•
instituksisterha de seguranca em atividaile ou
evento com aglorneracao de ptiblico.

A Climara_Monicipal de Belo Horizonte decreta: •

.

Art. •12 - A reatizacao de atividades ou evento que promova aglomeracio de ptiblico,
em recinto fechadcrou aberto,'devera adotar sistema de seguranca, nos termos desta Lei.
Paragrafo (mica — Para os fins desta Lei, entende-se como atividade ou evento que
prornove a aglomeracio de, publico, aquele que implique a agregaclo de pessoas em um
mesmo local durante a realizacao respectiva, ainda que assentadas ou em pd.
Art. 22 - 0 sistema instituido por esta Lei consIstira em:
1- Sinalizack ffsica, em local e forma de facil visibilidade, dos locals de safda e de
localizagio de equipamentos de seguranca•
2- Orientacao, no infcio de cada apresentack ou exibigao, sobre as medidas basicas
de seguranca, indicando os locals de salda e de localizack de equipamentos de
seguranca.
Art 32 - 0 descumprimento das regras desta Lei irnplicara a aplicacio das penalidades
previstas no Codigo de Posturas, confer-me dispuser o regulamento respectivo.
Art. 42 ••• Esta Lei entra-em vigor na data de sua publica0o.
Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2017.

Papal recidado adquirido no ambito do program "Itesponsabdidade Ambiantal" (Perugia a° 10:741/0.
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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE '

JUSTIFICATIVA

A inseguranca em eventos e atividades marcados pela agiorrieragio de pessoas, cpmo
espetaculos, jogos, exibigfies cinematograftcas e boates a grande, e nso 6 ram acontecer
acidentes, muitas vezes fate's. O minima que se Rode fazer para reverter essa tendencia
obrigar as responsaveis a prestarem Midas as InforrnagFies pertinentes, nao apenas
fisicamente, mas tambem no momenta que precede o info° do evento: isto que o que
pretende este projeto,para o qual solicito a apoio dos vereadores.

Papelrecidado adquirido qo linsbito do programa "Itesponsabilidade Ambiental",(Partaria e10.741/07).
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