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"Proíbe 
utilizarrto, a que= 
soltura de fogos de estaml2idos 
e de artifícios, suei= ccm.c..- de 

-4- 	. cusiscuer 
pirotécnicos de erito SOrrIrn 
ruidoso no município ae 
InconfideuLus, 	ua outíéázá 
prelvi~n 

ãLCIDES CONSTANTINI, Presidente da Câmara Municipal de 
II—;-rij-u;_es, EsLado de Mnas Gerdi.s, faz saber Cjti ,'; C;A,L7,1 
Mlinirilni por seus legítimos _ 	 repregentnres ,loravnil 
nos termos do inciso XIV do art.-7\ da  Lei L;LkAanxua, 

a seguinte Lei: 

Art. 1c Hca proihído o manuseio, a utiii7aÇãa, a queima e 
a sol-L..L- de fogos 	estid,os e de artlficiós, 	rn como 
de quaisguer artefatos pirotécnicos de alto impacto ou com 
efeito snnnro ruidoso ae tiro no Município de Inconri dentes. 

Parágrafo único. Excetuam-se da regra prevista no "caput" 
, este art4.7o os fogos de artificio com efeitos de cores, 
assim denominfldos aqueles que produzem efeitos visuais 
luminosos e 	estampido. 

Art. 2' A proibição a que se refere esta Lei estende-se e. 
t'nrin n Município, em renintos feebedne e abertos, ,srees 
utáblioas e locais privados. 

Art.3°.Ficam isentos da proibição estabelecida no 	caput" 
dsL 	L.o os seguintes eveni-os e datas comemorativds: 

Ano riovc.ii 

ii- Dia. de Nossa Senãora da Aparecida; 
e E- ----aram acAno-Eria;_ - 
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Dia 	sao Geraldo Magcla, dia.do  padroeiro dd cidade. 

] t. 5' (J3 estat.elecimentes , 
de fogos -- 

	

	art i icio e 
artefatO.R ni"'"'"n4^^- ,,7:veLdu 

' f' —2  - 
: Local  Rfiwer 

VrSiVel ayo1süuQor, Diace com a informaçao de existneia da proibie eontída nn capul, do 
desta Lei. 

Parácrtfn único. A placa a que se refere o cacut dcntc artiÚ0 dpvnr ser confeccionado com dimensões minimas cie jU 
(trinta) centímetros de altura por 40 (quarenta) centímetros 
do laraui 	2,)ate de letras com tamanho pro1----4 -nal c de Legihi:dade. 

Art. 4' O descumprimentp ao disposto nossa Lei aoarreLara ao 
intr;,,t-ora apreensAn do prnd111-n ,P a ímposição de muita de 

O Un'dades Fiscais do Município (UFM), na primeira 
constaLacão, e o dobro do caso de reincidência. 

.7,--t. .-zr. ... • Cs valores arrecadados com o pa:Jamonto , -I --  ,- ....,iL... 
-;izrao reenihidns, para n Centro 

riP Referência ri  

Su..:Ial-ctç.ki,s, oara aolicaçao em seus programas sociais. 

Al_.. 6" As desoesas decorrentes da execução 
Utr:SLd. Lei corrern por een;a dêc-,  dn'L.,Içi)es orçamentarias próprias, 

suplementadas se necessár-:u. 

Art, 6' CJ voder Executivn regulamenArA a prescntT Lei, no 
que couber. 

Art, j0
Kst Lei entra em viir na data de sua publicação. 

.vogadas as disposições em contrário. 

ra plunreioai de inkoonfidentes, 13 de abril de 2020. 
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0 CARIARA Litifhião , 	 _ 

mmeoaanantaL, 	 Rtneu.e.~ neï. • 
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