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L
LEIMUNIC
CIPAL Nº 1.536DE 12
2 DE NOV
VEMBRO D
DE 2014

Dispõ
õe sobre sonns urbanos, fixa níveis e horários em
que será
s
permitiida sua emiissão, cria a licença para
p
utilização sonora, na formaa que indicca e dá outtras
providências.
O PREFEIT
TO DO MU
UNICÍPIO DE LAUR
RO DE FRE
EITAS, Esttado da Bahhia,
no usso de suas atribuições
a
l
legais,
F
Faço
saber que
q a CÂM
MARA MUN
NICIPAL DE
D LAURO
O DE FRE
EITAS, Estaado
da Bahia, aprovaa e eu sanciiono a seguiinte Lei:

A
Art.
1º - É proibido perturbar o sossego e o bem-esstar público
o com ruíddos,
vibraações, sons excessivos ou incômoodos de quaalquer naturreza, produzzidos por qualquer
q
forrma
ou quue contrarieem os níveiss máximos de
d intensidaade fixados por esta Leei.

§1° - As vibrações
v
s
serão
consiideradas prrejudiciais quando ocasionarem ou
pudeerem ocasionnar danos materiais,
m
à saúde e ao bem-estar
b
p
público.
§2° - Para oss efeitos dessta Lei, são aplicáveis as
a seguintess definiçõess:
bração acússtica capazz de provocar sensaçõões
I - Som: é toda e quualquer vib
audittivas.
m que, diretta ou indireetamente, seja
s
III - Poluiçãão Sonora: toda emisssão de som
ofenssiva ou noociva à saúúde, à seguurança e ao
o bem-estaar da coletiividade ou transgrida as
dispoosições fixaadas nesta Lei.
L
IIII - Ruído: qualquer som
s
que caause ou tennda causar perturbações ao sosseego
públiico ou produuzir efeitos psicológicoos e ou fisio
ológicos neggativos em seres human
nos e animaais.
IV
V - Ruído Impulsivo:
I
som de currta duração, com inícioo abrupto e parada rápiida,
caraccterizado poor um pico de
d pressão de
d duração menor
m
que um
u segundoo.
V - Ruído Contínuo: aquele com
m flutuaçãoo de nível de pressão
o acústica tão
pequuena que poddem ser dessprezadas deentro do perríodo de observação.
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V - Ruído Intermitentee: aquele cujjo nível de pressão
VI
p
acúústica cai ab
bruptamentee ao
nívell do ambiennte várias vezes
v
durantte o período de observvação, desdde que o tem
mpo em que o
nívell se mantém
m constantee diferente daquele do
o ambiente seja de orrdem de graandeza de um
u
segunndo ou mais.
V - Ruído de Fundo: todo
VII
t
e qualquer som quue seja emiitido durante o períodoo de
mediições, que não
n aquele objeto
o
das medições.
m
V - Distúúrbio Sonorro e Distúrb
VIII
bio por Vibbrações: siggnifica quallquer ruído ou
vibraação que:
a ponha em
a)
m perigo ou prejudique
p
a saúde, o sossego e o bbem-estar público;
p
b cause dannos de qualqquer naturezza às proprieedades públlicas ou priv
b)
vadas;
c) possa ser consideradoo incômodo
o; ou
d ultrapassee os níveis fixados
d)
f
nestta Lei.
IX
X - Nível Equivalentee (LEQ): o nível méddio de enerrgia do ruíd
do encontraado
integgrando-se os
o níveis inndividuais de
d energia ao
a longo de
d determinnado períod
do de tempoo e
dividdindo-se pello período, medido
m
em dB-A.
X - Decibel (dB): unidaade de intensidade físicca relativa ddo som.
X - Níveis De
XI
D Som dB
B (A): intensidade do som, medidoo na curva de
d ponderaçção
“A”, definido na
n norma NB
BR 10.151 - ABNT.
X - Zona Sensível
XII
S
a Ruído
R
ou Zo
ona de Silêêncio: é aquuela que, paara atingir seeus
m silêncio exxcepcional. Define-se como zona de
propósitos, neceessita que lhhe seja asseegurado um
0m (duzentoos metros) dde distânciaa de hospitaais,
silênncio a faixa determinadda pelo raioo de 200,00
mateernidades, assilos de idosos, escolass, bibliotecaas públicas, postos de ssaúde ou sim
milares.
X - Limitte Real da Propriedade
XIII
P
e: aquele reppresentado por um plaano imagináário
que separa
s
a proopriedade reeal de uma pessoa
p
física ou jurídicca de outra.
X - Serviçço de Consttrução Civil: qualquer operação dde montagem
XIV
m, construçção,
demoolição, remooção, reparro ou alteraçção substan
ncial de uma edificaçãoo ou de um
ma estrutura ou
de um
m terreno.
X - Centraais De Servviços: canteeiros de maanutenção ee/ou produçção de peçaas e
XV
insum
mos para ateendimento de
d diversas obras de co
onstrução ciivil.
X - Vibraação: movim
XVI
mento oscillatório, trannsmitido peelo solo ou uma estrutuura
qualqquer.
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§3° - Para finns de aplicaação desta Lei
L ficam deefinidos os sseguintes ho
orários:
D
Diurno:
com
mpreendido entre
e
7:00h e 19:00h;
N
Noturno:
com
mpreendidoo entre 19:00h e 7:00h.

A 2° - Oss níveis de intensidadee de sons ou
Art.
o ruídos fi
fixados por esta Lei, bem
b
comoo o nível equivalente
e
o para a medição
m
e aavaliação, obedecerão
o
e o métoddo utilizado
às
recom
mendações das normass NBR 10.151 e NBR 10.152, ou às que lhess sucederem
m. Os níveis de
sons e ruídos seerão medidoos por apareelho Medido
or de Nível de Som – ddecibelímetrro – utilizanndo
d ponderaçção A do reespectivo ap
parelho.
semppre a curva de

A 3° - A emissora
Art.
e
dee ruídos em decorrênciaa de quaisquuer atividad
des industriaais,
comeerciais, presstação de seerviços, incllusive de prropagandas,, sejam polííticas, religiiosas, sociaiis e
recreeativas, exccetuando os procedim
mentos paraa o licenciiamento dee eventos no
n âmbito do
muniicípio, obeddecerá aos padrões
p
e critérios estab
belecidos neesta Lei.
medidos a 2,00m (do
§1° - O nívvel de som
m da fonte poluidora,
p
ois metros) de
qualqquer divisa do imóvell, ou mediddo dentro dos
d limites reais da prropriedade onde se dáá o
suposto incômoddo, não podderá excederr os níveis fixados
f
nos Anexos I e II desta Leei.
§2° Quandoo a fiscalizaação efetuaar a mediçãão dos nívveis de sons e ruídos no
interior do imóvvel do reclaamante, ela deverá oco
orrer no reccinto receptoor por ele indicado com
mo
de maior
m
incôm
modo, estanddo o aparelhho afastado,, no mínimoo 1,5 (um m
metro e meio
o) das pareddes
e dass aberturas do
d ambientee que deverão estar abeertas.
§3° - Quanddo a fonte poluidora
p
e a propriedaade onde see dá o supo
osto incômoodo
estivverem localiizadas em diferentes zonas de uso
u e ocupaação, serãoo considerad
dos os limiites
estabbelecidos paara a zona em que se loocaliza a pro
opriedade onnde se dá o suposto inccômodo.
§4° - Quanddo a proprieedade ondee se dá o suuposto incôômodo estiv
ver situada em
locall próximo a escola, creeche, bibliotteca públicaa, centro dee pesquisas, asilo de id
dosos, hospital,
mateernidade, am
mbulatório, casa de saúúde ou sim
milar com leeitos para innternamento
o, deverão ser
atenddidos os lim
mites estabeelecidos parra Área Ressidencial Exxclusiva - A
ARE, indep
pendentemeente
da efetiva zonaa de uso, e deverá seer observaada a faixa de 200,000m (duzento
os metros) de
distâância, definiida como zoona de silênncio.
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§5° - Quanddo se tratar de
d ambientees hospitalaares o nível máximo dee sons e ruíddos
em ambientes
a
innternos seráá de 45 dB(A
A) em qualq
quer períodoo.
§6°- Incluem
m-se nas deeterminaçõees desta Leii os ruídos decorrentess de Trabalhhos
manuuais como o encaixotaamento, rem
moção de volumes, carrga e descaarga de veícculos e todda e
qualqquer atividaade que resuulte prejudiccial ao sosseego públicoo.

A 4° - A emissão de sons ou ru
Art.
uídos produzzidos por aeeroplanos e aeródromoos e
no interioor dos ambbientes de trabalho, obedecerãoo as norm
os produzidos
p
mas expediddas
respeectivamentee pelo Connselho Nacional do Meio
M
Ambiiente - CO
ONAMA e pelos órgããos
comppetentes do Comando da
d Aeronáuttica e Minisstério do Trrabalho.

A 5° - As atividades potencialm
Art.
mente causaddoras de polluição sono
ora classificaada
peloss Planos Diretores com
mo Incômoodas (I), No
ocivas (NO
O) ou Periggosas (PE), dependem de
préviia autorizaçção do órgãão municipaal competen
nte, mediannte licença aambiental, para obtençção
dos alvarás
a
de construção e localizaçãoo.

A 6° - Ficca proibida a utilização de fogos de artifício, sserviços de alto-falantees e
Art.
outraas fontes quue possam causar
c
poluição sonora,, fixas ou móveis,
m
com
mo meio de propaganda
p
ou
publiicidade sem
m a pertinente autoriização, incllusive a de cunho ppolítico, nos logradouuros
públiicos, devenndo os cassos especiaais ser anaalisados e autorizados pelo órg
gão municiipal
comppetente.
P
Parágrafo
únnico – Serrá tolerada a emissão de sons ggerados porr alto-falanttes,
fonóggrafos e ouutros aparelhhos usados em convoccação popullar de utiliddade públicaa, assim como
serviiços de ráddio comunittária, tambéém de utiliidade públiica, limitaddo seu funccionamento ao
períoodo diurno, desde que respeitados
r
os níveis máximos
m
dee sons e ruíddos estabeleecidos por esta
e
Lei.

A 7° - Sóó será perm
Art.
mitida a utiilização de alarmes soonoros de segurança
s
q
que
d controle que limitee o tempo de duraçãoo do sinal sonoro
s
em no
apressentarem diispositivo de
máxiimo 10 (dezz) minutos.
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§1° - Para a execução de testes de
d fabricaçãão ou installação de alaarmes sonooros
veicuulares, deveerão ser utilizados disppositivos dee controle, de forma qque não seja necessária a
emissão sonora acima dos limites
l
estabbelecidos neesta Lei.
§2° - No caso
c
específico de alaarmes sonooros em veeículos ou imóveis, com
acionnamento perriódico ou constante,
c
s
serão
aplicadas as mesm
mas sançõess previstas nesta
n
Lei, sem
s
prejuuízo de outras disposiçõões legais mais
m restritiv
vas.

A 8° - Nãão se comprreendem nass proibiçõess dos artigoos anterioress ruídos e soons
Art.
produuzidos:
I - por apareelhos sonorizadores, carrros de som
m e similaress usados naas propaganddas
eleitooral e políttica e nas manifestaçõ
m
ões coletivaas, desde que
q não ultrrapassem 70
7 dB (seteenta
decibbéis), ocorrram somentte nos períoodos diurno
o e sejam autorizados
a
nos termoss do artigo 6°
destaa Lei;
III - por sinaais sonoros ou templos religiososs, desde quue sirvam ex
xclusivameente
para indicar as horas
h
ou anuunciar a reaalização de atos
a ou cultos religiosoos;
IIII - por fanffarras ou baandas de mú
úsicas em prrocissão, cortejos ou deesfiles cívicos;
IV
V - por sireenes ou aparelhos de sinalizaçãoo sonora utiilizados porr ambulânciias,
carroos de bombeeiros ou viaaturas policiais;
V - por expplosivos uttilizados no
o arrebentam
mento de ppedreiras, rochas
r
ou nas
n
demoolições, dessde que dettonados no período diu
urno e prevviamente auutorizados pela
p
Secretaaria
Munnicipal de Meio
M
Ambbiente, Saneamento e Recursos Hídricos - SEMARH
H, não senndo
perm
mitidos nos feriados
f
ou finais de seemana;
V - por alaarme sonoroo de seguraança, residenncial ou veeicular, desd
VI
de que o siinal
sonoro não se prrolongue poor tempo supperior a 10 (dez) minuttos;
V - por templos
VII
t
de qualquer culto, desdde que nãoo ultrapasseem os limiites
definnidos nos Annexos I e III desta Lei;
V
VIII
- Por usos educaacionais co
omo crechees, jardins de infânciaa, pré-escollar,
escollas de prim
meiro e seegundo graau, supletiv
vos, profisssionalizantees, cursinho
os ou escoolas
superriores, desdde que não ultrapassem
u
os limites definidos
d
noosAnexos I e II desta Lei;
L
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A 9° - Os proprietárrios de equ
Art.
uipamentos de som quue utilizem equipamenntos
sonoros em eveentos tradiccionais taiss como carrnaval, festaas juninas, festas de largo evenntos
milares, estãão obrigadoos a efetivaar acordo coom o órgãoo competen
nte quanto aos
a
religiosos e sim
m valores diferentes
d
d
daqueles
preevistos no Anexo
A
I deesta
níveiis máximoss de emissãão sonora em
Lei.
P
Parágrafo
ú
único
- Quuando os so
ons e ruíddos forem causados por
p máquinnas,
motoores, compreessores ou geradores
g
e
estacionários
s, os níveis máximos dde sons e ruídos são de 55
dB (cinquenta
(
e cinco deccibéis) no período
p
com
mpreendido entre 08:000h e 18:00
0h e de 50 dB
(cinqquenta decibbéis) no perríodo comprreendido en
ntre 18:00h e 08:00h.

A 10 - O nível de som provoccado por máquinas
Art.
m
e aparelhos utilizados nos
n
serviiços de connstrução civil, devidaamente licen
nciados, deeverá atendder aos lim
mites máxim
mos
estabbelecidos noo Anexo III desta Lei.

§1° - Para aplicação dos limitees constantees no Aneexo III dessta Lei, serrão
regullamentados os critérioss para definiição das ativ
vidades passsíveis de coonfinamento
o.
§2° - Excetuuam-se desttas restriçõees as obras e os serviçços urgentees e inadiávveis
decorrentes de caso
c
fortuitoo ou de forçça maior, acidentes gravves ou periggo iminentee à segurançça e
mo o restab
belecimento de serviçoss públicos essenciais,
e
t
tais
ao beem-estar daa comunidadde, bem com
comoo energia ellétrica, telefone, água, esgoto e sisstema viárioo.

A 11 - A emissão
Art.
e
sonnora geradaa em atividaades não ressidenciais so
omente podderá
ser efetuada
e
apóós expediçãão, pelo órggão municip
pal competeente, do Alvvará de Au
utorização para
p
Utilizzação Sonoora, observado o dispossto nesta Leii e regulamento pertineente.

A 12 - O Alvará
Art.
A
de Autorização
A
o para Utilizzação Sonorra será requeerido ao órggão
muniicipal comppetente, quee fornecerá ao
a interessaado formuláário padrão, com as exiigências leggais
necessárias ao deferimento
d
do pleito, conforme
c
do
ocumentaçãão abaixo:
I - requerimeento em quee conste:
a nome, enndereço e qualificaçãão do requeerente e suua assinatu
a)
ura ou de seu
s
repreesentante leggal;
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b localizaçãão do emprreendimento onde é exercida
b)
e
a aatividade em
m que havverá
emissão sonora;;
c) listagem dos
d equipam
mentos ou aparelhos que
q são fonntes geradorras de sons ou
ruídoos.
d Horário de
d)
d funcionam
mento do esstabelecimennto.
e) Capacidadde ou lotaçãão máxima do
d estabeleccimento.
f)) Descriçãoo dos proceddimentos reecomendadoos pelo lauddo técnico para
p
o perfeeito
desem
mpenho da proteção accústica do loocal.
g Declaraçãão do respponsável leg
g)
gal pelo esstabelecimennto quanto às condiçõões
comppatíveis com
m a legislação.
III - certidão negativa dee débitos mu
unicipais;
IIII - alvará de
d localizaçãão e funcion
namento;
IV
V - Laudo técnico com
mprobatório
o de tratam
mento acústiico, assinad
do por técnnico
especcializado ouu empresa iddônea não fiscalizadora
f
a;
P
Parágrafo
Único - A auutorização a que se refeere o “capuut” deste arttigo deverá ser
afixaada na entraada principaal do estabeelecimento,, em local visível
v
ao ppúblico, dev
vendo o órggão
muniicipal comppetente forrnecer respposta ao in
nteressado no prazo de até 30 (trinta) diias,
cumppridas as forrmalidades exigidas peela presente lei.

A 13 - O Alvará de Autorizaçãão Sonora será
Art.
s
expediido pelo órg
gão municiipal
comppetente apóós vistoria ao local onde a ativiidade é exercida, casoo seja constatado quee o
ambiiente, onde haverá emiissão de sonns e ruídos,, possui conndicionamennto acústico
o adequado no
sentiido de preseervar os limiites estabeleecidos.

A 14 – O interessaddo, após a obtenção da
Art.
d Licença de Funcion
namento, bem
b
comoo, o Alvará de Autorizzação Sonorra para cadaa veículo coomercial dee som autom
motor, no qual
q
deverá constar os
o limites sonoros
s
a seerem observ
vados, deveerá providennciar o cad
dastramento do
mesm
mo junto a Secretaria
S
d Trânsito, Transporte e Ordem Pública - SET
de
TTOP, med
diante vistorria.
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§ 1º O cadasstramento juunto a Secreetaria de Trâânsito, Trannsporte e Orrdem Públicca SETT
TOP, terá validade
v
de 01 (um) anno, observaado o prazo máximo do término da
d validade da
Licennça de Funccionamento, bem comoo, do Alvaráá de Autorizzação Sonorra quando for
fo o caso.
§ 2º A vistooria do veícuulo de som, o qual devverá estar eem perfeitass condições de
higieene, limpezza e funcioonamento, será
s
basead
da nas deteerminações do Código
o de Trânssito
Brasileiro - CT
TB e nas Resoluções
R
d Conselh
do
ho Nacional de Trânsiito – CONTRAN, senndo
m
realizzada a cadaa 06 (seis) meses.
§ 3º A alturaa máxima permitida do
o equipamennto a ser insstalado no teto
t do veícuulo
de soom não pooderá excedder sessentaa (60) centíímetros e suas
s
dimenssões não ultrapassarão
u
o o
compprimento e a largura daa parte superior da carroceria.
§ 4º Deverá ser afixadoo no para-b
brisa do veícculo comercial de som
m automotorr, o
docuumento de cadastramen
c
nto emitido pela Secrettaria de Trâânsito, Transporte e Orrdem Públicca SETT
TOP, no quual constaráá o número da Licençaa de Funcionnamento daa atividade, bem como do
Alvaará de Autoorização Soonora, sua validade,
v
os
o locais, diias e horárrios permitiidos, placa do
veícuulo, marca, modelo, categoria e nome do
d propriettário do vveículo e do titular do
emprreendimentoo, além dos limites de emissão
e
son
nora permitiidos.
§ 5º Os esttabelecimenntos comercciais, indusstriais e insstitucionais que possuuam
veícuulos de som
m automotoores, para transmitirem
t
m propagannda ligada à sua ativid
dade, tambbém
deverão obter a respectivaa Licença de
d Funcionaamento e caadastrar os veículos dee som juntoo a
Secreetaria de Trrânsito, Trannsporte e Orrdem Públicca - SETTO
OP.
§ 6º Somentte poderão transmitir
t
so
om, os veículos comerciais de som
m automotoores
adaptados para este
e fim, coom o respecttivo cadastrramento.
§ 7º Para preeservar o esstado de conservação e garantir as condiçõess de segurannça
dos veículos
v
com
merciais de som, só obbterão autoriização para circular appós submetid
dos a inspeçção
técniica até comppletarem 122 (doze) anoos.
§ 8º Qualquuer outra fonnte móvel automotora
a
que não poossua caráteer comerciaal e
produuza emissõees sonoras, deverá obseervar os lim
mites e demaais restriçõees previstas em lei.

A 15 - O prazo máxiimo de valiidade do Allvará de Auutorização para
Art.
p
Utilizaçção
Sonoora será de 01
0 (um) anoo, contado a partir da daata de sua expedição.
e

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UU15TNKO0XGASAZUTVAYKW

Esta edição encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quarta-feira
12 de Novembro de 2014
10 - Ano II - Nº 249

Lauro de Freitas






§1° - Provoccarão a expedição de um
u novo Allvará de Auutorização para
p
Utilizaçção
Sonoora e deveerão ser previamente
p
e comunicados ao órgão
ó
munnicipal com
mpetente, que
q
proviidenciará viistoria técniica, os seguintes casos::

I - mudança de usos dos estabeleciimentos quee se enquaddrem nos terrmos do artigo
anterrior;
III - mudançaa da razão soocial;
IIII - alteraçõões físicas do imóvel ou qualqueer alteraçãoo na aparelhagem sonora
utilizzada e/ou naa proteção acústica
a
insttalada;
I - qualqquer alteraçção que im
IV
mplique moodificação nos termoss contidos na
certiddão;
V - qualquerr irregulariddade no laud
do técnico ou
o nas inform
mações nelee contidas.
§2° - A renoovação do Alvará
A
será aprovada
a
peelo órgão m
municipal competente appós
préviia vistoria no
n imóvel, atestando-se
a
e sua conforrmidade com
m a legislaçção vigente.
§3° - O peddido de rennovação do Alvará deverá ser reequerido peelo menos três
t
mesees antes do seu
s vencimeento, sendo vedada a prorrogação
p
de sua vigêência.
§4° - A reenovação do
d Alvará ficará conddicionada à regularização, juntoo à
Prefeeitura, de toodos os débiitos fiscais que
q incidireem sobre o imóvel.
i

A 16 - Oss estabelecim
Art.
mentos ond
de são exerccidas atividaades de quee trata o artigo
11 teerão o prazzo de 180 (cento e oitenta)
o
diaas para se adaptarem ao disposto
o nesta Leei e
solicitarem o Allvará de Auutorização paara Utilizaçção Sonora.

A
Art.
17 - A realizaçção de eveentos em logradouros
l
s públicos que utilizzem
equippamentos sonoros seráá precedidaa do respecttivo licenciamento, esttipulado naa legislação de
regênncia, respeittados os nívveis máximoos de sons ou
o ruídos esstabelecidoss nesta Lei.

A
Art.
18 – Não serãoo permitido
os sons prrovocados ppor criação
o, tratamennto,
alojaamento e comércio
c
dee animais que causem
m incômoddo à vizinhhança, salvo quando em
zoolóógicos e parrques.
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P
Parágrafo
Ú
Único
– A multa
m
prevista para a innfração do ddisposto no “caput” deeste
artigo será de R$ 2.000,00 (dois mil reeais).

A 19 - Os técnicos e fiscais do
Art.
o órgão muunicipal com
mpetente, no
o exercício da
ação fiscalizadoora, terão a entrada livvre nas dep
pendências que abriguem fontes localizadas
l
de
poluiição sonoraa ou a se insttalarem no Município.
P
Parágrafo
Ú
Único
- Noss casos de embargo à ação fiscaalizadora, os
o técnicos ou
fiscaais do órgãoo municipall competentte poderão solicitar auuxílio às auttoridades policiais parra a
execuução da meedida ordenaada.

A 20 - A pessoa físicca ou jurídiica que infrringir qualquuer disposittivo desta Lei,
Art.
L
seus regulamenntos e demaais normas dela deco
orrentes, ficca sujeita ààs seguintess penalidaddes,
indeppendentemeente da obrigação de ceessar a transsgressão:

I. Multa
M
simplles ou diáriaa;
II.E
Embargo da obra;
III.Innterdição paarcial ou tottal do estabelecimento ou atividaddes;
IV.C
Cassação im
mediata do alvará
a
de licenciamentoo do estabeleecimento;
V.P
Perda ou resstrição de inncentivos e benefícios
b
f
fiscais
concedidos pelo
o Município;
VI. Paralisação
P
da atividadde poluidoraa.
VII.A
Apreensão da
d fonte de som.
s
Parágraffo único - As
A penalidaddes poderão ser aplicadas isolada oou cumulativ
vamente.

A 21 - A quitação da
Art.
d multa não
n exime o infrator dde cumprir o que lhe for
deterrminado pello órgão com
mpetente, visando
v
sanaar a irregulaaridade deteectada pela fiscalização
f
o.

A 22 A multa
Art.
m
consistte no pagam
mento dos vaalores definnidos no Anexo IV.

§1º– A multta prevista para a infraação de ineexistência ddo Alvará de
d Autorizaçção
para Utilização Sonora seráá de R$ 2.0000,00 (dois mil reais).
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§ 2º- No caaso de infraação contin
nuada, caraccterizada peela repetiçãão da ação ou
omisssão inicialm
mente punidda, a penaliddade de mu
ulta poderá ser aplicadaa diariamen
nte até cessaar a
infraação.

A 23 A appreensão daa fonte do so
Art.
om ocorreráá quando:

I – Constatadda a inexistência do Allvará de Auutorização paara Utilizaçção Sonora;
III – Constataada a inexisstência do Licenciamen
L
nto de Eventtos;
IIII- Constadda qualquerr discordânccia com ass regras esttabelecidas no Alvará de
Autoorização parra Utilizaçãoo Sonora;
IV
V - Consstada quallquer disco
ordância com
c
as rregras estaabelecidas no
Licennciamento de
d Eventos.
V Constadaa qualquer discordânccia com oss limites m
Vmáximos peermissíveis de
ruídoos, conform
me anexo I.
§ 1º - Nas hipóteses
h
prrevistas noss incisos I e II, a apreeensão ocorrrerá de forrma
imeddiata.
§ 2º - Nas hipóteses
h
p
previstas
no
os incisos IIII e IV, V a apreensãão ocorrerá na
reinccidência da constataçãoo.
m apreendid
da somente será devollvida após pagamento
p
§ 3º - A fonnte do som
da
multa.

A 24 - O órgão muniicipal comp
Art.
petente, meddiante decissão fundameentada em que
q
se demonstre
d
a existênciaa de intereesse público
o relevantee, poderá aautorizar o uso do bem
b
apreeendido.

A 25 - Os
Art.
O bens apreendidos deverão ficaar sob a guarda do órg
gão municiipal
do
comppetente, poddendo, exceepcionalmente, ser con
nfiados a fiel
fi depositáário, até o julgamento
j
proceesso adminiistrativo.
P
Parágrafo
ú
único.

Noos casos de
d anulaçãoo, cancelam
mento ou revogação da

apreeensão, o órggão municippal competeente respon
nsável pela apreensão
a
rrestituirá o bem
b
no estaado
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em que
q se encoontra ou, naa impossibiilidade de fazê-lo,
f
indeenizará o pproprietário pelo valor de
avaliiação consiggnado no terrmo de apreeensão.

A 26 - A critério da administraçção, o depósito de que trata o art. 25 poderá ser
Art.
confi
fiado:
I - A órgãos e entidades de caráterr ambientaal, beneficeente, científico, culturral,
eduucacional, hospitalar,
h
penal e milittar; ou
II - Aoo próprio auutuado, desde que a po
osse dos beens não tragga risco de utilização em
novvas infraçõees, sob penaa de pagameento em dob
bro do valorr da multa qque lhe será aplicada.
P
Parágrafo
ú
único
– A doação serrá homologgada mediaante decisão do Prefeeito
Munnicipal, deveendo o ato ser publicaddo no Diário
o Oficial do Município..

Art. 27 - Após a apreensão, a autoridade
a
competente,
c
, levando-see em conta a natureza dos
d
bens apreendidoos, procederrá da seguinnte forma:

I - Ocorrrendo o paggamento daa multa defiinida no autto de infraçção, ocorrerrá a devoluçção
dos benss apreendidoos.
II – Decoorridos 30 (trinta)
(
dias da apreensão dos benss, caso não hhaja pagam
mento da muulta,
bem com
mo a apresentação de defesa adm
ministrativaa, o órgão competentee certificaráá o
ocorrido, dando poor concluíddo o processso adminisstrativo, moomento em
m que os beens
d
leilooados ou destruídos.
apreendiidos serão doados,
III – Deccorridos 20 (vinte) dias do indeferrimento da defesa adm
ministrativa, caso não haja
h
o pagam
mento da multa
m
ou nãoo seja apresentado o pertinente
p
rrecurso adm
ministrativoo, o
órgão coompetente certificará
c
o ocorrido, dando
d
por concluído
c
o processo administrati
a
vo,
momentoo em que oss bens apreeendidos serãão doados, leiloados
l
ouu destruídoss.
IV – Deccorridos 20 (vinte) diass do indeferrimento do recurso
r
adm
ministrativo,, caso não haja
h
o pagam
mento da muulta, o órgãoo competentte certificarrá o ocorriddo, dando po
or concluído o
processoo administraativo, momento em qu
ue os bens apreendidoss serão doaados, leiloaddos
ou destruuídos.
§ 1º - A doação será autorizada median
nte decisão motivada da autoridaade municiipal
competennte.
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§ 2º - Oss bens apreeendidos podderão ser do
oados pela autoridade
a
ccompetentee para órgãoos e
entidades públicas de
d caráter científico,
c
cultural, eduucacional, hhospitalar, penal,
p
militaar e
e
sem
m fins lucraativos de caaráter benefiicente.
social, beem como paara outras entidades

Art. 28 - O termo de doação de bens ap
preendidos vedará
v
a transferênciaa a terceiross, a
qualqquer título, dos bens dooados, sob pena
p
de casssação do atoo.

d
Parágraffo único - A autoridadee municipal competentee poderá auttorizar a transferência dos
bens doados quaando tal meedida for connsiderada mais
m adequaada à execuçção dos finss institucionnais
b
os.
dos beneficiário

Art. 29 - Na aplicaçção das norm
mas estabellecidas por esta
e Lei com
mpete ao órrgão municiipal
comppetente:
c
doss ruídos urbbanos e exerrcer o poderr de controlle e
I - Estabelecer o proograma de controle
fiscaalização das fontes de poluição
p
sonnora;
II - Apliccar sanções e interdições, parciais ou integraiis, previstas na legislação vigente;
III - Organizar proggramas de edducação e conscientizaação a respeito de:
m
gerrais de aten
nuação e conntrole de ruíídos e vibraações;
a) causass, efeitos e métodos
b) esclarrecimentos das
d ações proibidas
p
po
or esta Lei e os proceddimentos parra o relato das
d
violaações.
veis de ruíddos
Parágraffo Único - Existindo legislação federal e estadual soobre os nív
admiissíveis seráá aplicada a mais restrittiva.

A 30 - Ass multas preevistas nestaa lei poderãão ser reajusstadas anuallmente atravvés
Art.
de decreto munnicipal, devendo ser obbservada a variação do
d Índice de Preços ao
o Consumiddor
Ampplo - IPCA, apurado peelo Institutoo Brasileiro
o de Geograafia e Estatíística - IBG
GE, acumulaada
no exxercício antterior, sendoo que, no caaso de extin
nção deste índice,
í
será adotado ou
utro criado por
p
legislação federaal e que refl
flita a perda do poder aq
quisitivo daa moeda.

A 31 – O Poder Exxecutivo reg
Art.
gulamentaráá a presentee Lei, no que
q couber, no
prazoo de 120 (ceento e vintee) dias.
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A 32 - Estta Lei entra em vigor na
Art.
n data de suua publicaçãão.

A
Art.
33 - Revogam-sse as disp
posições em
m contrárioo, em espeecial as Leis
L
Munnicipais n° 1.224, de 27 de dezembbro de 2006,, e 1.228, dee 19 de abriil de 2007.

Lauro de Freitas, 12 de novem
mbro de 2014.

MÁRC
CIO ARAP
PONGA PA
AIVA
Prefeito Municipal
M

REG
GISTRE-SE
E E PUBLIIQUE-SE.

Márrcio Rodrigo Almeida de Souza Leão
L
Secreetário Muniicipal de Gooverno
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L
LEI
MUNIICIPAL N °1.536
°
DE 12 DE NO
OVEMBRO
O DE 2014
AN
NEXO I - LIMITES
L
M
MÁXIMOS
S PERMIS
SSÍVEIS DE
E RUÍDOS
S

ZO
ONAS DE USO
U

Todaas as ZPM, ZEIA,
Z
ZAE
E.

DIURN
NO

NOT
TURNO

55
5 dB (A)

550 dB (A)

Todaas as ZPT, ZPR, ZE
EIS, ZOC, ZRU,
0 dB (A)
60
ZEU
US, ZUTR.

555 dB (A)

Todaas as CAD

70
0 dB (A)

660 dB (A)

Todaas as ZIN

70
0 dB (A)

660 dB (A)

x

Leegenda
ZPR

Zona Preddominantem
mente Resideenciais

ZRU

Zona Reqqualificaçãoo Urbana

ZEUS

Zona Exppansão Urbaana Sustentáável

ZUTR

Zona Exppansão Urbaana Turísticca e Residenncial

ZEIS

Zona Esppecial de Intteresse Sociial

ZOC

Zona de Ocupação
O
C
Controlada

ZIN

Zona Induustrial

ZPM

Zona de Proteção
P
Maananciais

ZAE

Zona Agrro-ecológicaa

CAD

Corredor de Atividadde Diversa

ZPT

Zona Predominante Turística
T

ZEIA

Zona Esppacial de Intteresse Amb
biental

-------

Zona Espaacial de Inteeresse Amb
biental
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LEIMUNIC
CIPAL N °11.536 DE 12
1 DE NOV
VEMBRO D
DE 2014
A
ANEXO
II – MAPA DO
D ZONEA
AMENTO
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L
LEIMUNIC
CIPAL N °11.536 DE 12
1 DE NOV
VEMBRO D
DE 2014
ANEXO
O III - SER
RVIÇOS DE
D CONSTR
RUÇÃO C
CIVIL

A
ATIVIDADE
E

N
NÍVEL
DE
E RUÍDO

Ativiidades não confináveis
c
s

80 dB
d (A) para qualquer zona, permittido somennte
no horário diurnno

Ativiidades passííveis de connfinamento

Limiite da zona constante nna Anexo I acrescido de
d
5 (ciinco) dB (A
A) nos dias úúteis em horário diurnno.
Limiite da zona constantee na Anex
xo I para os
o
horários vesperrtino e notturno nos dias úteis e
qualq
quer horárioo nos dominngos e feriaados

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UU15TNKO0XGASAZUTVAYKW

Esta edição encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quarta-feira
12 de Novembro de 2014
19 - Ano II - Nº 249

Lauro de Freitas






L
LEIMUNIC
CIPAL N °11.536DE 12
2 DE NOVE
EMBRO D
DE 2014
A
ANEXO
IV
V – VALOR
RES DAS MULTAS
M

DECIBÉIIS ACIMA DO PERM
MITIDO

VALOR
R EM REA
AIS

0,1 a 5dB

R$ 7000,00

5,1 a 10dB

R$ 9000,00

10,1 a 15dB

R$ 1.100,00

15,1 a 20dB

R$ 2.2200,00

20,1 a 25dB

R$ 4.4400,00

25,1 a 30dB

R$ 8.8800,00

30,1 a 35dB

R$ 17..600,00

35,1 a 40dB

R$ 35..200,00

40,1 a 45dB

R$ 70..400,00

Acim
ma de 45dB

R$1400.000,00
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