
 
ESTADO DE SERGIPE 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 

LEI Nº 3060 
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2002. 

DETERMINA A IMPLANTAÇÃO DO 

PISCA DE ATENÇÃO APÓS ÀS VINTE E 

TRÊS HORAS  NOS  SEMÁFOROS DO 

MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU: 

Faço saber que de conformidade com o que dispõe os parágrafos 5º e 6º  do art. 109 da Lei Orgânica 

do Município, a Mesa Diretora promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica determinado que os semáforos de trânsito da cidade de Aracaju, inclusive os localizados 

na região periférica, a partir das 23 (vinte três) horas, permaneçam ligados no pisca de atenção 

(amarelo piscante). 

Art. 2º - Aqueles que no horário indicado no caput de acordo com a SMTT apresentarem gráfico 

intenso, deverão entrar na mesma operação após as 23 (vinte e três) horas. 

Art. 3º - As câmeras fotográficas de infrações semafóricas deverão ser desligadas as 23 (vinte e três) 

horas, independentemente do horário em que o semáforo entre na operação de amarelo piscante. 

§ 1º - O religamento das câmaras fotográficas de infrações semafóricas se dará  concomitantemente ao 

retorno das operações normais do semáforo do Município. 

§ 2º - O religamento se dará as 06 (seis) horas da manhã do dia seguinte e caberá ao Executivo a 

regulamentação da presente Lei no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua publicação. 

Art. 4º - As despesas com a execução da presente Lei, ocorrerão por conta de veras próprias 

suplementadas se necessário. 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário. 

Palácio “Graccho Cardoso”, em Aracaju, 28 de novembro de 2002. 

SÉRGIO CARLOS DE JESUS GOES 

Presidente 
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