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DECRETO Nº 009/2023 

Dispõe sobre normas de segurança do Carnaval/2023 de 
Itamarati de Minas, e dá outras providências. 

HAMILTON DE MOURA FILHO, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
legais previstas, em especial no art. 66, VI, da Lei Orgânica do Município de Itamarati 
de Minas/MG, 

CONSIDERANDO as festividades de Carnaval, que se iniciam na próxima 
sexta-feira, dia 17 de fevereiro, e se encerram no dia 21 de fevereiro de 2023 (terça-
feira de Carnaval); 

CONSIDERANDO o que dispõe o Código Nacional de Trânsito, Lei Federal nº 
9.503, de 23/09/1997 em seus artigos 228 e 229, agravado pela Resolução 624, de 
19/10/2016, do Conselho Nacional de Trânsito. 

CONSIDERANDO ainda o que dispõe o artigo 42, inciso III do Decreto Federal 
nº 3.688, de 03/10/1941. 

DECRETA: 

Art. 1º - Com exceção da organização oficial do Carnaval, fica proibido o uso 
de carro de som, de caixa de som, ou equivalente, durante o período de 17 a 21 de 
fevereiro de 2023, inclusive nas garagens das residências ou pátios de 
estacionamentos, ficando as forças de segurança e de fiscalização autorizadas a 
tomar as medidas necessárias para o fiel cumprimento deste artigo. 

Art. 2º - Fica proibida a comercialização, a posse ou a circulação de espetinhos 
de carne com pontas, ainda que seja de madeira, a utilização de talheres de metal, 
mesmo que de alumínio. 

Parágrafo Único - A área do Município cuja proibição de que trata os artigos 1º 
e 2º se aplica a um raio de 500 (quinhentos) metros de qualquer evento carnavalesco 
sob a responsabilidade do Município. 

Art. 3º - Os Agentes de Fiscalização poderão requisitar auxílio policial no caso 
de cerceamento do exercício de suas funções ou quando necessário à efetivação das 
medidas previstas neste Decreto. 
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Art. 4º - O descumprimento do disposto neste Decreto sujeitará o infrator na 
penalidade de multa, no valor de 02 (duas) Unidades Fiscais do Município de Itamarati 
de Minas (UFI). 

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições 
em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Itamarati de Minas/MG,  
aos 9 de fevereiro de 2023 

 
 
 
 

Hamilton de Moura Filho 
Prefeito Municipal 
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