CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
PROJETO DE LEI N9
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Acrescenta o art. 9°-A a Lei n° 9.Q63/05, que "Regula
procedimentos
.
e eadgencias para a realizacio de evento no
Munieipio".
ACamara Municipal de Belo Horizonte decreta:
Art 1° - Fica acrescentadoi Lei n° 9.063, de 17 de_janefro Oe 2005, o seguinte art 9°-A:
"AFL 9°-A - Fica instituida a Zona de Seguranca Urbana para evento classificado,
quanto a dimensao de ptiblico, como de medio e gran& porta conforme o inciso III do art 3°
desta lei.
§ 1° - A Zona de Seguranca Urbana correspondera a, area advinila do rain de 500m
(quinhentos Metros), no minim% contado do limite do local onde se realiza o evento,
delimitada pelo Executivoi-na qual serao implementadas as seguintes medidas
I - durante o periodo minim° de 3 (Os) horas antes do inicio do evento esportivo e 2 k
(dual) horas apos seu termino:
a) intensificacto da fiscalizacao Para coibir advidade, em logradouro ptiblico, de
camelo, torero, flanelinha e arnbulante, .conforme -artigos 118 e 118-A da Lei n° 8.616, de 14
de julho de 2003;
b) cooperacao tom as forcas de seguranca publica para coibir a cobranca ilicita por
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estacionamento em Iogradouro ptiblico;
c) adequacao' do horario de, prestaclo do;servico publico de trartsporte celetivo, par
atender aos patticipantes do evento;
d) sinalizglo de trabsito referente a delimitaclo da area de que trata o paragrafo
Anico deste artigo.
II - permanettternente: •

a) iluminacao ptiblica em toda a Zona de Seguranca Urbana, Confonne requisitos
estabelecidos ant nonna tecnica;
b) intensificac'ao da fiscalizacao em terrenos edificados ou nao edificados, utiliz,ados
ou nao utilizados, quanto limpeta e conservacaci, a fim de eliminar residuo que possa ser
meio de agres'sao fisica;
c) intensificacao do servico _de limpeza urbana no logradouro ptiblico, a fiat de
eliminar resIduo que possa ser meio de agressio fisica;
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d) mariutencao adequada de falicas de travessia de pedestre, semdforos e redutores de
velocidade.
§ - 0 disposto neste artigo aplica-se ao evento de medico a grande porte que seja
real zado em espago ptiblico ou privado portador de Alvara de LocalizacAo e Funcionamento
de Atividades conforme art 4° desta lei.".(NR)
Art. 2° - Esta Yei entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de sua publicacao.

Belo Horizonte,04 de Janeiro de 017.

Vereador Eduardo da;Amb
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0 Municipio de Belo Horizonte 6, chanamente, palm de significativos eventos esporavos,
artisticos e cultutais: dessa maneira, faz-se necessaria adequada regulamentacan, para que esses
eventos sejam reulizados cow seguranca e bem-estar para os cidadlos e participantes.
Em relaclo aos eventos esportivos, infelizinente, "tem lido mnitas a.s zocorrenciasf de atos de
violenda entre torcedores, cukninando, inclusive, na morte de muitos inocentes.
A nossa cidade, devido asua irnponancia econamica, politica e cultural, nao pode ficar sem
as providencias riecessarias para a seguranga e bem-estar dos cidados nos eventos de Medici e
grande pone. Este projeto de lei apresenta, kaportantes medidas, para que os individuos
frequentadores 'times eventos nao saiarn de casa sem saber se voltarlo corn vida.
- A criacao das Zonas de Segikatica Urbana, gel* seas medidas,= mhiimizara o nivel de
violencia que se verificariaem tais locals.
Ressalta-se que o projeto 6 de interesse local, fazendo-se digna e legitimo quanto a sua
iniciativa. E de competencia municipal resguardar a vida dos *municipes e daquelei qUe no
Municipio transitain.
Sobre esse tema, ensina Hely Lopes Meirelles qiie "compete ao Municipio a policia
adrninistrativa das atividades urbanas, em geral, para a ordenacao da vida da cidade. Esse policiamento [adinims
trativo/ se tstende a -today as atividades e estabelechnentos urbancis, desde
sua localizacao ate a instalaCao e funcionarneito (...). Para esse paliciamento [afIrninistrativo), deve
o Municipio indicar o proceder -do administrado, regulamentar a fiscalizacao a cobrar as taps
estabelecidas por teL Nessa regulamentacio, inclui-se a fbiaclo de horario do coinercio, em geral, e
das diversificacoes para- certas.atividades ati estabelecimentos, bem como o mod() de apresentacan
das mercadorias; utilidades e servicos ofewidos ao publico" (COPES MEIRELLES, Hely. Direito
Municipal Brasileiro", 611 ed., Ed. Malheiros, p. 370 e 371).
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