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Câmara Municipal de Roseira

PROJETO DE LEI N ’05/2021, DE 09 DE SETEMBRO DE 2021.

Proibe o uso de fogos de artificio com 

estampido no Município de Roseira e dá outras 

providências.

A Câmara de Vereadores de Roseira, no uso de suas atribuições legais, aprova a seguinte

Lei:

Art. Io Fica proibido no município de Roseira, utilização, queima e soltura de fogos de 

artifício, rojões, artefatos pirotécnicos e explosivos de qualquer natureza que contenham 

estampido nas áreas públicas, bem como em portas, janelas, terraços, terrenos ou veículos 

ou quaisquer locais direcionados às vias públicas.

Parágrafo Unico. A proibição se estende a eventos realizados com a participação de 

animais, onde se abrigarem animais do qualquer espécie, eventos esportivos e afins, 

Shows pirotécnicos dependerão dc autorização prévia do Corpo de Bombeiros e 

Prefeitura Municipal, em locais a serem estabelecidos através de decreto do executivo, 

executando locais de mata e áreas de preservação histórica.

Art. 2° Para fins do dispositivo no Artigo Io, consideram-se:

! áreas públicas: espaço público comum e posse de todos, abrangendo os espaços de uso 

livre, como ruas, praças, áreas de lazer e recreação, de contemplação, preservação ou 

conservação, ou que possuam certa restrição de acesso e a circulação pertencentes à esfera 

do público, em geral, os edifícios e equipamentos públicos, como instituições de ensino, 

de saúde, centros culturais e correlatos;

II Via pública: meio de acesso terrestre, podendo ser rural ou urbana;

III eventos realizados com animais: rodeios, cavalgadas, evento de exposição ou venda, 

qualquer lugar que abrigue, exponha ou conte com a participação dc animais;

IV Parques públicos e matas: local onde há tipicamente abundância de vegetação e areas 

não pavimentadas.



Rua Dom Epaminondas, n° 08 -  Centro Tel.: (12) 3646-2328/2888 
CEP 12.580-000 Roseira -  Estado de São Paulo 

cm roseira@ cam araroseira.sp .gov.br

V áreas de preservação permanente: área protegida, coberta ou não por vegetação 

nativa, com a função ambiental de preservar recursos ambientais, sendo hídricos, de fauna 

ou Hora, a fim de facilitar o fluxo gênico, da estabilidade geológica, da biodiversidade, 

protegendo o solo e assegurando o bem-estar das populações humanas, assim como as 

pessoas com transtorno do espectro do autismo (TEA), idosos, acamados em hospitais ou 

home cure, portadores de doenças mentais e animais domésticos.
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Art. 3° A utilização, queima e soltura de fogos de artificio, rojões, artefatos pirotécnicos 

e explosivos de qualquer natureza que contenham estampido sujeitará os responsáveis à 

punição progressiva com pagamento de multa à pessoa fisica e jurídica, sem prejuízo de 

outras sanções previstas na legislação estadual e federal, além de punições 

administrativas, cíveis e criminais, sem prejuízo da dobra do valor da multa em caso de 

reincidência, da qual deverá ser regulamento pelo Executivo Municipal.

Art. 4o Os valores das multas e locais permitidos para shows pirotécnicos serão 

regulamentados por Decreto Executivo no prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação 

desta Lei.

Art. 5o O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar fica encarregado da liberação da 

atividade onde se pretenda realizar soltura de fogos pirotécnicos, para a vistoria e 

liberação de licença, a qual deverá constar data, hora, local e o responsável pela atividade 

previamente designado.

Parágrafo Único. No caso de eventos sem licença do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura 

Municipal, além das penalidades previstas em Lei aplicar-se-á:

I Multa ao infrator responsável pelo evento;

II Interdição da atividade;

III dobra do valor da multa e cassação do alvará ou autorização da licença em caso de 

reincidência.
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Art. 6° A fiscalização e atuação ficarão a cargo do Serviço de Fiscalização da Secretaria 

Municipal competente e órgãos competentes pela segurança pública do município.
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Art. 7° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 

próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.

Roseira/SP, 09 de setembro de 2021.

Presidente Maria Ceei lia Dos Santos Duque 

Autora Do Projeto De I ei
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P re s id e n te  da C â m a ra
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JUSTIFICATIVA

Prezados Senhores, Nobres Vereadores

Honra-nos cumprimentar aos Nobres pares dessa Colenda Câmara de Vereadores, no 

ensejo de apresentar Projeto de Lei Ordinária de minha autoria, na qual "PROÍBE O IJSO 

DE FOGOS DE ARTIFÍCIO COM ESTAMPIDO NO MUNICÍPIO DE ROSEIRA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O presente PL visa minorar os efeitos do barulho dos fogos que podem causar um excesso 

de estímulo no processamento sensorial de pessoas com transtorno do espectro do autismo 

(TEA), que podem ser excessivamente sensíveis aos sons -  sobretudo crianças -  e 

levando o nível de estresse, medo, ansiedade, desconforto, causando crises que podem 

levar até à automutilação. Essa população é bem maior do que se imagina. Estima-se que 

o Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, possua cerca de 2 milhões de autistas. São 

mais de 300 mil ocorrências só no Estado de São Paulo.

Essa expressiva parte da população pode ser excessivamente sensível a sons e pode ter 

dificuldade cm interpretar informações sensoriais que seu cérebro recebe. Cada ser 

humano processa informações sensoriais de forma diferente, mas quando a sensibilidade 

ao ruído se torna um obstáculo ao funcionamento diário típico de uma pessoa, tal 

sensibilidade é conhecida como Transtorno de Processamento Sensorial. Muitas pessoas 

com autismo têm ouvidos supersensíveis a ruídos e experimentam reações intensificadas 

a pressões súbitas, estalos ou estouros, especial mente de fogos de artifício.

De forma geral, dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 7000 pessoas, nos 

últimos anos, sofreram lesões em resultado ao uso de fogos. Os atendimentos hospitalares 

decorrentes dividem-se da seguinte forma: 70% provocados por queimaduras, 20% por 

lesões com lacerações e cortes; e 10% por amputações de membros superiores, lesões de 

córnea, perda de visão, lesões do pavilhão auditivo e até perda de audição.

Outro fator que precisar ser considerado, além da proteção da saúde humana: A queima 

de fogos de artificio causa traumas irreversíveis aos animais, especialmente aqueles 

dotados dc sensibilidade auditiva. Em alguns casos, os cães se debatem presos às coleiras 

ate a morte por asfixia. Os gatos sofrem severas alterações cardíacas com as explosões e 

os pássaros têm a saúde muito afetada.

Câmara Municipal de Roseira
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Dezenas de mortes, enforcamentos em coleiras, fugas desesperadas, quedas de janelas, 

automutilação, distúrbios digestivos, acontecem na passagem do ano, porque o barulho 

excessivo para os cães é insuportável, muitas vezes enlouquecedor.

Os cães que não estão habituados ao barulho ou sons intensos geralmente reagem mal aos 

fogos de artifício. Alguns cães mostram-se incomodados, mas outros podem mesmo 

desenvolver fobias e entrar em pânico.

Além de trazerem riscos aos animais, que são reféns do uso dos fogos, estes artefatos 

podem causar danos irreversíveis às pessoas que os manipulam. Segundo dados da 

Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia SBOT, nos últimos vinte anos, 

foram registrados 122 óbitos por acidentes com fogos de artifício, sendo que 23,8% dos 

acidentados eram menores de 18 anos. Os casos de acidentes triplicam no período dos 

festejos católicos, no mès de junho, sendo a Bahia o estado com maior número de casos, 

seguido por São Paulo e Minas Gerais.

O presente PI. não tem como objetivo acabar com os espetáculos e festejos realizados 

com fogos de artifícios, apenas visa proibir que sejam utilizados artefatos que causem 

barulho, estampido e explosões, causando risco à vida humana e dos animais. O beneficio 

do espetáculo dos fogos de artifício é visual e é conseguido com o uso de artigos 

pirotécnicos sem estampido, também conhecidos como fogos de vista.

Adicionalmente, o PI. prevê a proibição e, em caso de descumprimento multa e outras 

penalidades para quem fizer uso de fogos de artificio de estampido. Esta iniciativa está 

em consonância com crimes ambientais devido a poluição sonora causada e visa dar mais 

efetividade a esta proibição.

Diante da importância e do alcance da medida, conto com o apoio dos nobres Pares para

sua aprovação.

Roseira/SP, 09 de setembro de 2021.

Presidente Maria Cecília Dos Santos Duque 

Autora Do Projeto De Lei
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