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Projoto de Loi n"036/2021. 

"Proibe o manusoio, a utilização, a queima o a soltura de fogos de artificio o artofatos pirotócnicos com ostampido, no ámbito 
do Municipio do Miraí/MG e dá outras providôncias.", 

A Câmara Municipal de Mirai, por seus legitimos representantes 
aprovou, e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei 

Art.1°- Fica proibido, no âmbito do Municipio de Mirai/MG, o 
manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artificio e artefatos 
pirotécnicos com estampido, a fim de proteger o bem estar da comunidade e dos 
animais, nas seguintes modalidades: 

shows pirotécnicos; 
apresentação com elementos de pirotecnia; 
soltura, queima e manuseio. 

I1 

Art. 20- As atividades promovidas pelo Poder Público Municipal ou 

por particulares, sejam pessoas fisicas ou juridicas, somente poderão ser 
realizadas com a utilização de fogos silenciosos. 

Art. 3- O manuseio, a utilização, a queima ou a soltura de fogos
de artificio em desconformidade com o disposto nesta lei, acarretará ao infrator
penalidade de multa à ser aplicado pelo Poder Executivo. 

Art. 40 Fica o Poder autorizado a reverter os valores recolhidos 
em função das multas previstas por esta Lei para custeio de ações, publicações
e conscientização da população sobre a divulgação da própria Lei, Posse
Responsável e direitos dos animais, para instituições, abrigos ou santuários de 
animais ou para Programas Estaduais de controle populacional através da 
esterilização cirúrgica de animais, bem como, Programas que visem à proteção
e bem estar dos animais. 

CÄMARMUNKIRLDE DARA PROTOCOLO N" I PROTOCOLO NE_ AL 
DATA MA 

Praça Prefeito João Antônio Bilheiro, n° 79, Térreo, Bairro Centro, Mirai/MG
CEP 36790-000 Telefone: (32) 3426-1260



CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI 
Estado de Minas Gerais

CNPJ 26.147.579/0001-03 R 192 

.. continuação do Projeto de Lei n°036/2021.. 

Art.5° A fiscalização dos dispositivos constantes desta Lei e a aplicação das multas decorrentes da infração ficarão a cargo dos órgãos competentes da Administração Pública. 

Art. 6° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei. 

Mirai, 13 de Outubro de 2021.

UAedhaMillena Barroca Rocha 
Vereadora 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI N°O36/2021 

A queima de fogos de artificio causa traumas irreversíveis aos 

animais, especialmente aqueles dotados de sensibilidade auditiva. Em alguns 
casos, os cães se debatem, presos às coleiras, até a morte por asfixia. Os gatos 
Sofrem severas alterações cardiacas com as explosões e os pássaros tëm a 

saüde muito afetada. Dezenas de mortes, fugas desesperadas, quedas de 

janelas, automutilação e distúrbios digestivos acontecem na passagem do ano, 
porque o barulho excessivo para os animais é insuportável, muitas vezes 

enlouquecedor 
Além de trazerem riscos aos animais, que são reféns do uso dos 

fogos, estes artefatos podem causar danos irreversíveis às pessoas que os 
manipulam.
Traumatologia- SBOT, nos últimos vinte anos, foram registrados 122 óbitos por 
acidentes com fogos de artificio, sendo que 23,8% dos acidentados eram 
menores de 18 anos. Os casos de acidentes triplicam no período dos festejos católicos, no mês de junho, sendo a Bahia o Estado com maior número de casos,
seguido por São Paulo e Minas Gerais. Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 7000 pessoas, nos últimos anos, sofreram lesões em resultado ao 
uso de fogos. 

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Ortopedia e 

Os atendimentos hospitalares decorrentes dividem-se da seguinteforma:70% provocados por queimadura, 20% por lesões com lacerações e 
cortes; e 10% por amputações de membros superiores, lesões de córnea, perdade visão, lesões do pavilhão auditivo e até perda de audição.

O presente projeto de lei, não tem como objetivo acabar com os 
espetáculos e festejos realizados com fogos de artificio, 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 artificio é visuale é conseguido com o uso de artigos pirotécnicos sem estampido, também conhecidos como fogos de vista. Adicionalmente, o PL prevê inclusão de pena na Lei de Crimes Ambientais para quem fizer uso de fogos de artificio de estampido.
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