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AUTOGRAFO DO PROJETO DE LEI NO 040/22 - de 25 de maio de :?022. 

Altera e acrescenta dispositivo a 
Lei Municipal n° 693/11, e da 
outras providencias. 

O Presidente da Camara Municipal de Brejo Santo - Estado do Ceara, usando 
de suas atrtbulcoes legais, etc. FA<;;O SABER que a Camara Municipal de Brejo 
Santo, em sessoes realizadas no dia 14 de junho do corrente ano, aprovou 
Projeto de Lei n° 040/22 de autoria do vereador Joao Paulo Feitosa Caitano, e 
eu encaminho a Chefe do Executive Municipal para sancao. o seguinte: 

AUTOGRAFO DE LEI 

Art. 1°. Altera o artigo 30, seus dispositivos e acrescenta os incises VI�I, IX, 
Xe XI a Lei Municipal no 693/2011, Passando a ter a seguinte redacao: 
Art. 3° Nao estao sujeitos a prorbicao prevista neste artigo: 
I - os sons produzidos durante o periodo de propaganda eleitoral, na forma 
definida pela Justtca Eleitoral; 
II - os sons produzidos por sirenes e assemelhados utilizados nas viaturas, 
quando em service de policiamento ou socorro: 
III - os explosives utilizados nas dernolicoes, desde que detonados no perfodo 
diurno e previamente autorizados por 6rgaos de controle competentes, bem 
como de maquinas e equipamentos necessaries a preparacao ou 
conservacaode logradouros publlcos. 
IV - os aparelhos sonorizadores, carros de som e similares usados nas 
manifestac;5es coletivas, desde que ocorram no perfodo das 8h as 20h e que 
tenham sido previa e oficialmente comunicadas aos orqaos competentes; 
v - as rnantfestacoes em recintos destinados a pratlca de esportes ou 
atividades culturais, com horario previamente licenciado, dispensadas de 
quaisquer formalidades; bem como as que ocorram em estabelecirrentos 
educacionais, desde que previamente comunicadas ao 6rgao competente; 
VI - os sons propagados em eventos religiosos, populares e integrant es do 
calendario turistico e cultural do Municfpio do Brejo Santo, assim 
reconhecido pelo poder Legislative Municipal; 
VII - os sons propagados em espacos tradicionais por sua hist6ria e valor 
cultural no Munidpio de Brejo Santo, assim reconhecido pelo Peder 
Legislative Municipal; 
VIII - aos estabelecimentos comerciais que fizerem o uso de apresent acoes 
artisticas e/ou culturais sem a cornerctattzacao de ingresses, q iando 
devidamente licenciados pela Supertntendencla Estadual do Meio Arnbiente 
- SEMACE, e que nao ultrapassem as OOh. 



• 

CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 
Rua· Manoel Le,te de Moura, 1 011 Brejo Santo - Ceara. Fone (088) 531 1010 - Fax 3531.0447 

CNPJ: 05.454.897/0001-47 - e-mail: cmbrejosanto@gmail.com 

IX - aos equipamentos de som volantes utilizados para fins publlcttartos, 
observados os niveis sonoros estabelecidos na legislac;ao vigente; 
X - de banda de rnuslca nas pracas e nos jardins publlcos em desfiles 
oficiais ou religiosos, ou festas, eventos patrocinados pelo Poder Publico 
Municipal Estadual e Federal, com a devida autorlzacao do Poder Publico 
local. 
XI - de alto-falantes em pracas pubticas ou em outros locais perrr itidos 
pelas autoridades, durante o trfduo carnavalesco e nos 15 ( quinze) dies que 
o antecedem, desde que destinados exclusivamente a divulgar m rsicas 
carnavalescas. 

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicacao. 

Plenario da Camara Municipal de Brejo Santo-CE, em 20 de junho de 20.�2. 
/' 

/ 

rancisco Bezerra de Lucena Feitosa 
Presidente da Camara 


