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DECRETO MUNICIPAL DE Nº.008/2009, de 08 de junho de 2009. 

 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

 

 

CONSIDERANDO, que o Município de Parelhas possui um Código Ambiental no qual 

rege as questões atinentes a poluição sonora; 

 

CONSIDERANDO, que o Município de Parelhas tem recebido várias reclamações  de 

moradores nas proximidades na praça da Rodoviária e na praça Arnaldo Bezerra no que 

se refere a poluição sonora; 

 

CONSIDERANDO, que existe na curadoria do Meio Ambiente um inquérito civil no 

que se refere a denuncias de poluição sonora e outras na praça da Rodoviária; 

 

CONSIDERANDO, notificação expedida pela Douta Procuradoria Jurídico 

Administrativa do Município de Parelhas. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica proibido estacionar carros e motos na Rua Lucio Dantas, no perímetro da 

compreendido entre a praça e a Rodoviária. 

 

Parágrafo Único – O Município de Parelhas através da Secretaria de Infra Estrutura 

deverá colocar placas de sinalização na área bem como faixa no qual especifica a 

proibição de estacionamento. 

 

Art. 2º - Fica proibido no local especificado o estacionamento de carros de som, e 

utilização de equipamento sonoro como preleciona a lei Municipal do Meio Ambiente.  

 

§ 1º - Fica a cargo da Secretaria do Meio Ambiente a fiscalização da poluição sonora na 

área devendo ser tomada todas as providencias mencionadas no Código do Meio 

Ambiente. 

 

§ 2º - Nos finais de semana o desibelímetro será colocado a disposição da policia militar 

da cidade de Parelhas para que esta efetive a fiscalização ostensiva na área. 
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§ 3º - Fica proibido que carros com equipamento sonoro fiquem ligados nas 

proximidades da área quando estiver sendo realizado eventos municipais ou 

particulares. 

 

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação sendo revogadas todas as 

disposições em contrário. 

 

 

Parelhas, 08 de junho de 2009. 

 

 

 

Francisco Assis de Medeiros. 

Prefeito Municipal 

 

  

 

 

 


