
LEI MUNICIPAL N.0 1185/2022 

GABINETE DA PREFEIT A 

De 20 de Junho de 2022 

Altera e acrescenta dispositivo a Lei 
Municipal n° 693/ l 1, e da outras 
providencias. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceara, no uso de suas 
atribuicoes legais, 

FA<;O SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceara, 
aprovou o Projeto de Lei de autoria do Vereador .Joao Paulo Feitosa Caitano e EU 

'--- sanciono a seguinte 

LEI 

Art. 1°. Altera o artigo 3°, seus dispositivos e acrescenta os incises VIII, IX, Xe XI a Lei 
Municipal n° 693/2011, Passando a ter a seguinte redacao: 

Art. 3° Nao estao sujeitos a proibicao prevista neste artigo: 

I - os sons produzidos durante o periodo de propaganda eleitoral, na forma definida 
pela .Justica 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 periodo diurno e 
previamente autorizados por orgaos de controle competentes, bem como de maquinas e 
equipamentos necessaries a preparacao ou conservacao de logradouros publicos. 
IV - os aparelhos sonorizadores, carros de som e similares usados nas manifestacoes 
coletivas, desde que ocorram no periodo das 8h as 20h e que tenham sido previa e 
oficialmente comunicadas aos orgaos competentes; 
V - as manifestacoes em recintos destinados a pratica de esportes ou atividades 
culturais, com horario previamente licenciado, dispensadas de quaisquer 
formalidades; bem como as que ocorram em estabelecimentos educacionais, desde 
que previamente comunicadas ao oraao competente; 
VI - os sons propagados em eventos religiosos, populares e integrantes do caleridario 
turistico e cultural do Municipio do Brejo Santo, assim reconhecido pelo poder 
Legislative Municipal; 
VII - os sons propagados em espacos tradicionais par sua hist6ria e valor cultural no 
Municipio de Brejo Santo, assim reconhecido pelo Poder Legislative Municipal; 
VIII - aos estabelecimentos comerciais que fizerem o uso de apresentacces artisticas 
e/ou culturais sem a cornercializacao de ingresses, quando devidamente licenciados 
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pela Superintendencia Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, e que nao 
ultrapassern as OOh. 
IX - aos equipamentos de som volantes utilizados para fins publicitarios, observados 
os niveis sonoros estabelecidos na legislacao vigente; 
X - de banda de musica nas pracas e nos [ardins publicos em desfiles oficiais ou 
religiosos, ou festas, eventos patrocinados pelo Poder Publico Municipal Estadual e 
Federal, com a devida autorizacao do Poder Publico local. 
XI - de alto-falantes em pracas publicas ou em outros locais permitidos pelas 
autoridades, durante o triduo carnavalesco c nos 15 (quinze) dias que o antecedem, 
desde que destinados exclusivamente a divulgar musicas carnavalescas. 

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

Pa90 da Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, em 20 de junho de 2022. 

)e ��rv-l u �\,",,-...,__....,,_,.._, · �Ld\A n 
MARIA pISLAINE SANTANA AMPAIO LANDIM� 
Prefeita Municipal 
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