
LEI N° 684/2022. 

PROIBE O MANUSEIO, A UTILIZACAO, A QUEIMA E A 

SOLTURA DE FOGOS DE ESTAMPIDOS EDE ARTIFICIOS, 

ASSIM COMO DE QUAISQUER ARTEFATOS 

PffiOTECNICOS DE EFEITO SONORO RUIDOSO NO 

MUNICIPIO DE SABOEffiO/CE, E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

A Excelentissima Senhora Fabricia Olinda Feitosa Teixeira, Presidente da Camara 

Municipal de Saboeiro, Estado do Ceara, no uso de suas atribuicoes que lhe sao conferidas em le', 

faz saber que a Camara Municipal aprovou e o Prefeito tacitamente sancionou a seguinte lei: 

Art. 1 ° Fica proibido o manuseio, a utilizacao, a queima e a soltura de fogos de estampidos e 

de artificios, assim como de quaisquer artefatos pirotecnicos de efeito sonoro ruidoso em todo o 

territorio do municipio de Saboeiro/CE. 

Paragrafo unico. Excetuam-se da regra prevista no "caput" deste artigo os fogos de vista, 

assim denominados aqueles que produzem efeitos visuais sem estampido, assim como os similares 

que acarretam barulho de baixa intensidade. 

Art. 2° A proibicao a que se refere esta lei estende-se a todo o Municipio, em recintos 

fechados e abertos, areas publicas e locais privados. 

Art. 3° 0 descumprimento ao disposto nessa lei acarretara ao infrator a imposicao de multa 
na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que sera dobrado na hipotese de reincidencia, 

entendendo-se como reincidencia o cometimento da mesma infracao num periodo inferior a 30 

(trinta) dias. 

Paragrafo unico. A multa de que trata o "caput" deste artigo sera atualizada anualmente 

pela variacao do Indice de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatistica - IBGE, acumulada no exercicio anterior, sendo que, no caso de 
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extincao deste indice, sera adotado outro a ser criado por legislacao federal que reflita e reponha o 

poder aquisitivo da rnoeda. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em 

contrario. 

Camara Municipal de Saboeiro/CE, 18 de outubro de 2022. 

jvalr� �� &}� 16)G(M 
FABRICIA OLINDA FEITOSA TEIXEIRA 

Presidente 
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