
ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ 

CNPJ N° 08.767.154/0001-15 
GABINETE DO PREFEITO 

LEI N° 1116 DE 18 DE MAIO DE 2021. 

DÁ A UMA DAS RUAS DE NOSSA 
CIDADE A DENOMINAÇÃO DE RUA 
GERMANO RODRIGUES DE MELO. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BREJO DO CRUZ, ESTADO DA 
PARAÍBA, no uso das suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou 
e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica dada a uma das ruas de nossa cidade a denominação de Rua 
Germano Rodrigues de Melo. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, em 18 de maio de 2021. 

TALES TORRICELLI DE SOUSA COSTA E SILVA 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 
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II - redigir enunciados que impeçam a entrada de novos 
competidores nacionais ou estrangeiros no mercado municipal; 

III - exigir especificação técnica que não seja necessária para 
atingir o fim desejado; 

IV - redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a 
adoção de novas tecnologias, processos ou modelos de 
negócios no município, ressalvadas as situações consideradas 
em regulamento como de alto risco; 

V - aumentar os custos de transação sem demonstração de 
benefícios; 

VI - criar demanda artificial ou compulsória de produto, serviço 
ou atividade profissional, inclusive de uso de cartórios, registros 
ou cadastros; 

VII - introduzir limites à livre formação de sociedades 
empresariais ou de atividades econômicas, em especial as 
desenvolvidas pelas micro e pequenas empresas; 

VIII - restringir o uso e o exercício da publicidade e propaganda 
sobre um setor econômico, ressalvadas as hipóteses 
expressamente vedadas em lei; e 

IX - exigir, sob o pretexto de inscrição tributária, requerimentos 
de outra natureza de maneira a mitigar os efeitos do inciso I, do 
caput do art. 91, desta Lei. 

Art. 93. As propostas de edição e de alteração de atos 
normativos de interesse geral das micro e pequenas empresas 
ou de usuários dos serviços prestados, editadas por órgão ou 
entidade da administração pública municipal, serão precedidas 
da realização de análise de impacto regulatório, que conterá 
informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo 
para verificar a razoabilidade do seu impacto económico no 
Município, especialmente sobre os pequenos negócios. 
Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a data de início da 
exigência de que trata o caput e sobre o conteúdo, a 
metodologia da análise de impacto regulatório, sobre os 
quesitos mínimos a serem objeto de exame, sobre as hipóteses 
em que será obrigatória sua realização e sobre as hipóteses em 
que poderá ser dispensada. 

CAPITULO XVII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 94. Fica instituído o "Dia Municipal da Micro e Pequena 
Empresa e do Desenvolvimento", que será comemorado em 
outubro de cada ano. 
Parágrafo único. Nesse dia, a ser definido a cada ano corrente, 
será realizada audiência pública na Câmara dos Vereadores, 
amplamente divulgada, em que serão ouvidas lideranças 
empresariais e debatidas propostas de fomento aos pequenos 
negócios e melhorias da legislação geral e específica, inclusive 
sobre a necessidade de atualização e modernização da 
presente Lei. 
Art. 95. O Poder Executivo municipal deverá elaborar cartilha, 
inclusive eletrônica, para ampla divulgação dos benefIcios e 
vantagens instituídos por esta Lei, especialmente visando a 
formalização dos empreendimentos informais e aos benefícios 
do Capitulo V, do Acesso aos Mercados. 
Art. 96. Quando da interpretação e aplicação da presente Lei, 
em integração com outras disposições legais e normativas 
municipais, aplicar-se-á a norma considerada mais benéfica ao 
microempreendedor individual e às micro e pequenas empresas. 

Art. 97. Revogam-se as demais disposições em contrário. 
Art. 98. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, em 18 de maio de 2021. 

TALES TORRICELLI DE SOUSA COSTA E SILVA 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

LEI N°1115 DE 18 DE MAIO DE 2021. 

DÁ A UMA DAS RUAS DE NOSSA CIDADE A DENOMINAÇÃO 
DE RUA JANDUY FONSECA MIGUEL. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BREJO 
DO CRUZ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas atribuições, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

Art. 1° Fica dada a uma das ruas de nossa cidade a 
denominação de Rua Janduy Fonseca Miguel. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, em 18 de maio de 2021. 

TALES TORRICELLI DE SOUSA COSTA E SILVA 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

LEI N°1116 DE 18 DE MAIO DE 2021. 

DÁ A UMA DAS RUAS DE NOSSA CIDADE A DENOMINAÇÃO 
DE RUA GERMANO RODRIGUES DE MELO. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BREJO 
DO CRUZ, ESTADO DA PARAIBA, no uso das suas atribuições, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

Art. 1° Fica dada a uma das ruas de nossa cidade a 
denominação de Rua Germano Rodrigues de Melo. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, em 18 de maio de 2021. 

TALES TORRICELLI DE SOUSA COSTA E SILVA 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

LEI N°1117 DE 18 DE MAIO DE 2021. 

DÁ A UMA DAS RUAS DE NOSSA CIDADE A DENOMINAÇÃO 
DE RUA CUSTÓDIA FERNANDES PIMENTA. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BREJO 
DO CRUZ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas atribuições, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 

Art. 1° Fica dada a uma das ruas de nossa cidade a 
denominação de Rua Custódia Fernandes Pimenta. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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