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TORNA OBRIGATORIA A DELIMITACAO DE ESPACOS EM 

PRACA DA AVENIDA DR. AMERICO LUZ, QUE SERA 

DENOMINADA DE MUSICO JOSE SALOMAO, PARA 

APRESENTACAO DE MUSICOS, GRUPOS, BANDAS E 

CONJUNTOS MUSICAIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

A Camara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, representante legitima do 

Povo, aprova, e eu, PREFEITO MUNICIPAL sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 12 Torna obrigatoria a delimitacdo de espagos em Praca da Avenida Dr. Américo Luz, 

apropriados e adequados, para serem utilizados por musicos, grupos, bandas e conjuntos 

musicais, amadores e profissionais, preferencialmente de Muzambinho, com a finalidade de 

realizar, gratuitamente, as suas apresentacdes artisticas, de qualquer género musical. 

Paragrafo Unico — Os espagos definidos no caput deste artigo serdo denominados de 

espacos musicais “Musico José Salomao”. 

Art. 22 A Administragdo Municipal, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, 

selecionara o local na Praca da Avenida Dr. Américo Luz que terdo espacos musicais, considerando 

a localizagdo do logradouro e o movimento diario de frequentadores e transeuntes, podendo os 

musicos utilizarem-se do palco j4 montado para eventos regulares da Secretaria de Esporte, Lazer 

e Cultura durante todo 0 ano. 

Art. 32 Os artistas, definidos no art. 12, terao que estar devidamente cadastrados e 

autorizados pela Administracao Municipal para participarem dos calendarios de apresentag6es. 

§ 12 — O cadastramento sera gratuito, sendo proibida a cobrangas de taxas ou despesas 

administrativas, a qualquer titulo. 

§ 22 —As escolas de musicas da cidade poderao cadastrar seus alunos para apresentacées, 

em conjunto, ou individualmente. 

Art. 4° A Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura elaborara calendarios de apresentacdes 

dos artistas, por espacos musicais, durante os fins de semana, por seis horas, distribuidas em 

sessdes de uma hora para cada apresenta¢do, nos turnos matutino, vespertino e noturno, no 

maximo até as O2hOOmin. 

§ 12 - O espaco musical, o dia da semana e o hordrio de apresentacdo dos musicos serdo 

determinados por sorteio, que sera realizado publicamente na sede da Secretaria Municipal de 

Esporte, Lazer e Cultura. 

§ 22 - O calendario da ordem de apresentacao dos musicos, por espago musical, sera 

publicado no Diario Oficial do Municipio. 
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§ 22 - O calendario da ordem de apresentacao dos musicos, por espaco musical, sera 

publicado no Diario Oficial do Municipio. 

Art. 52 Os artistas, durante as suas apresentacdes, poderdo ofertar CDs e DVDs com os 

seus trabalhos musicais gravados, para compra pelos espectadores, e afixar faixas, banners, fazer 

propaganda visual ou falada sobre os artistas no espaco musical. 

Art. 62 Os artistas farao as suas apresentacdes utilizando seus instrumentos e 

equipamentos. 

Art. 72 - A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura sera responsavel pela execugao 

das politicas publicas municipais da cultura, coordenara e supervisionara todo 0 processo que se 

compée das seguintes etapas: 

|—escolha da Praga Publica na Av. Dr. Américo Luz para apresentac¢ées; 

|| — delimitagdo e preparagao dos espacos musicais; 

Ill — cadastramento dos artistas e publicagdo no Diario Oficial do Municipio; 

IV —sorteio das apresentacgdes dos musicos por espacos musicais, dias, turnos e horarios; e, 

V —publicac&o do calendario de apresentagdes musicais no Diario Oficial do Municipio. 

Paragrafo Unico — Os calendarios serdo atualizados semestralmente, caso haja alteragées 

na relagdo de espacos musicais ou no cadastro de artistas, implicaréo na realizagao de novos 

sorteios. 

Art. 82 - As despesas decorrentes da execugao desta Lei correréo a conta das dotacgdes 

orgamentarias proprias. 

Art. 92 - O Poder Executivo tera um prazo de sessenta dias para regulamentar a presente 

Lei. 

Art. 102 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacado. 

Muzambinho/MG, 04 de dezembro de 2017 
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