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DECRETO N° 02/2023 

                                              Ipu/CE, 09 de fevereiro de 2023 

 

Dispõe sobre a liberação e a utilização de 

equipamentos de som automotivo e equipamentos 

sonoros assemelhados, bem como o funcionamento da 

Bica do Ipu para visitação pública, durante o período 

de carnaval, e dá outras providências. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPU, Robério Wagner Martins Moreira, 

no uso de suas atribuições constitucionais e legais, sempre em conformidade com a Lei 

Orgânica Municipal, considerando a aproximação do Carnaval e a realização do Ipufolia 

2023, 

 

  D E C R E T A  

 

Art. 1° - Fica liberado no período que antecede o carnaval e no período 

carnavalesco de 2023 a utilização de paredões de som cadastrados junto a Autarquia 

Municipal de Trânsito - AMCI, exclusivamente na Praça da Estação, compreendendo o 

seguinte horário:  

I. Nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, na Praça da Estação, no horário das 

17:00 às 23:59 horas; 

  II. No período carnavalesco, do dia 17 a 21 de fevereiro, na Praça da 

Estação, no horário compreendido das 16:00 às 22:00 horas, sendo vedada a utilização de 

paredões no percurso oficial reservado ao trio elétrico.  

   III. No dia 21 de fevereiro, no horário das 15 às 20 horas na 

CONCENTRAÇÃO do BLOCO DO AVESSO na Avenida Vereador Francisco das 

Farias entre a Avenida Dr. Milton Carvalho e Rua Antônio Martins.  

Art. 2º. Fica liberado o acesso para visitação pública às dependências da Bica do 

Ipu, durante o Período do Carnaval de 2023, do dia 17 a 21 das 8h às 17h. 

 

 Art. 3º. Na Bica do Ipu, durante o período de carnaval será permitido (a): 

 

I – A utilização de equipamentos de som, com exceção de som automotivos 

(paredões de som e equipamentos sonoros assemelhados); 
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II - Consumo de bebidas alcoólicas em embalagens descartáveis, sendo proibido 

a entrada de garrafas de vidro;  

III - Será permitido a permanência de vendedores Ambulantes, cadastrados pelo 

Autarquia do Meio Ambiente e Controle Urbano – AMA. 

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Ipu 09 de fevereiro de 2023. 

 

 

Robério Wagner Martins Moreira 

Prefeito Municipal de Ipu 

 


