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D E C R E T O  
 

Nº 7277/2018 
 

 

 

“Regulamenta a Lei nº 2.506, de 19 de outubro de 2017, 
que dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do Bem 
Estar e do Sossego Público no âmbito do Município de 
São Sebastião.” 

 

 

 FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no exercício de suas atribuições que 

lhe confere o artigo 69, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de São Sebastião; 

  

 CONSIDERANDO o inciso II do artigo 14, da Lei n.º 2.506/2017, o qual prevê a apreensão e 

remoção do veículo ou da fonte geradora de som excessivo que gere incômodo de qualquer natureza; 

 

 CONSIDERANDO o Anexo II, Tabela III, da Lei n.º 2.506/2017, a qual classifica a natureza das 

multas como LEVE, GRAVE e GRAVÍSSIMA; 

 

  CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 2.344/2015 que trata da regulamentação da retirada de 

veículos apreendidos por infrações de trânsito ou abandonados nas vias e logradouros públicos, por meio de 

licitação de concessão de serviços e Decreto nº 6.380/2015 que regulamenta os serviços de guincho, remoção e 

estadia de veículos. 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º. Este Decreto regulamenta a Lei Municipal nº 2.506, de 19 de outubro de 2017, que proíbe 

a perturbação do sossego e o bem estar público com sons, ruídos e vibrações que causem incômodo de 

qualquer natureza e que ultrapassem os limites fixados. 

 

 Art. 2º. Na forma da legislação própria, é expressamente vedada a utilização de praças, parques, 

jardins, vias e demais logradouros públicos para fins de realização de bailes ou de quaisquer eventos musicais 

não autorizados pelo órgão competente do Município, independente de horário de sua realização.  

 

Art. 3º. Para o cumprimento do disposto neste Decreto, o Poder Executivo poderá utilizar-se, além 

dos recursos técnicos e humanos de que dispõe do concurso de outros órgãos ou entidades públicas ou 

privadas, mediante convênios, contratos e credenciamento de agentes. 
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Art. 4º. As autuações previstas neste Decreto e na legislação pertinente ocorrerão nos próprios 

talões ou formulários já utilizados por cada órgão fiscalizador, da mesma forma que ocorrem as demais 

autuações de competência desses órgãos.   

 

Art. 5º. A emissão de som ou ruídos produzidos por veículos automotores, no interior dos 

ambientes de trabalho e residenciais, deve observar além dos limites da Lei Municipal nº 2.506, de 19 de outubro 

de 2017, as normas expedidas respectivamente pelo Conselho Nacional de Trânsito e Conselho Nacional de 

Meio Ambiente.  

  

Art. 6º Fica expressamente vedado o funcionamento dos equipamentos de som automotivo, bem 

como, equipamentos sonoros assemelhados em volumes exagerados nas vias, praças, praias e demais 

logradouros públicos no âmbito do Município de São Sebastião devendo respeitar os limites de ruídos 

constantes nos Anexos I da Lei Municipal nº 2.506, de 19 de outubro de 2017. 

 

§1º. A proibição de que trata este Decreto se estende também aos espaços privados de livre 

acesso ao público, tais como postos de combustíveis e estacionamentos.  

 

§2º. O descumprimento do estabelecido neste Decreto e na legislação, independentemente de 

reincidência, além da imposição de multa, poderá acarretar também na apreensão imediata do equipamento e 

do veículo quando o equipamento estiver instalado ou estiver sendo rebocado ou conduzido pelo respectivo 

veículo.  

Art. 7°. Para os efeitos do que dispõe este Decreto, no que se refere a veículos incluem-se entre 

os equipamentos todos e qualquer aparelho ou conjunto de som automotivo rebocado, instalado ou acoplado 

nos porta malas ou sobre a carroceria dos veículos e, ainda, os assemelhados.   

 

 Art. 8º.  No Auto de Infração, quando realizado por instrumento de medição, deverá conter o nível 

de ruído.   

Paragrafo único. O erro máximo admitido para medição em serviço deve respeitar a legislação 

metrológica em vigor.  

 

Art. 9º. Qualquer cidadão que venha a sofrer incômodo decorrente de eventos, entre os tipificados 

na Lei poderá formalizar reclamação ao órgão competente que, verificada a procedência da queixa, e, quando 

comprovada a ilegalidade, promoverá a aplicação das sanções previstas na legislação. 

   

Art. 10.  As apreensões de veículos serão reguladas pela Lei nº 2.344/2015 que trata da 

regulamentação da retirada de veículos apreendidos por infrações de trânsito ou abandonados nas vias e 

logradouros públicos, por meio de licitação de concessão de serviços e Decreto nº 6.380/2015 que regulamenta 

os serviços de guincho, remoção e estadia de veículos. 
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Paragrafo Único. Conforme artigo 6º da Lei nº 2.344/2015, se o veículo removido não for 

reclamado por seu proprietário, dentro do prazo legal de 90 (noventa) dias, será levado à hasta pública, nos 

termos do artigo 328, do Código de Trânsito Brasileiro. 

 

Art. 11.  Os veículos e materiais apreendidos somente serão liberados mediante o pagamento dos 

emolumentos devidos, assim como as despesas de apreensão, guarda e manutenção dos mesmos.  

 

Art. 12.  Se o material ou equipamento apreendido não for reclamado por seu proprietário ou tiver 

seu recurso julgado improcedente, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, será repassado ao Fundo Social de 

Solidariedade para doação a casas de instituições beneficentes do Município, mediante termo formal. 

 

Art. 13. O autuado poderá interpor recurso no prazo máximo de 10 (dez) dias da data de ciência 

da apreensão do veículo ou material gerador de som excessivo, que será julgado pelo chefe do setor ou 

departamento correspondente a autuação.  

  

Art. 14. Dependendo da origem da emissão sonora, as sanções serão impostas:  

 

I - Fonte Fixa: lançada no cadastro de contribuinte do imóvel;  

II - Fonte Móvel Emplacada: lançada para o veículo;   

III - Fonte Móvel Não Emplacada: lançada para o condutor, possuidor ou proprietário.  

 

Art. 15. No caso da infração ser cometida nos termos da legislação, o condutor deverá ser 

abordado pelo agente de fiscalização competente pela lavratura do auto de infração, sendo que o infrator estará 

obrigado a fornecer sua identificação e dados necessários à lavratura do auto, podendo a autoridade requerer 

força policial, conduzindo se necessário ao distrito policial àquele que se negar fornecer seus dados.  

 

Art. 16. A penalidade de advertência poderá ser aplicada quando se tratar de infração de natureza 

leve.  

 

Parágrafo único. A penalidade de advertência não poderá ser aplicada mais de uma vez, para 

uma mesma infração cometida pelo mesmo infrator. 

 

Art. 17. Os valores das multas, de acordo com sua gravidade, variarão de 50 (cinquenta) a 100 

(cem) UFESPS, atualizados com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo fixado o valor 

inicial em: 

 

I - infração leve: 50 UFESPs; 
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II - infração grave: 70 UFESPs; 

III - infração gravíssima: 100 UFESPs .  

 

Art. 18. Em caso de reincidência, a penalidade de multa poderá ser aplicada em dobro e, havendo 

nova reincidência, a multa poderá ser aplicada até o triplo do valor inicial ou conforme inciso II do artigo 15 da 

Lei nº 2.506/2017, ser estipulada multa diária baseada no valor da infração leve, até cessar a infração.  

 

Art. 19. A interdição parcial ou total da atividade deverá anteceder a cassação de Alvará de 

Localização e Funcionamento de Atividades ou de licença.  

 

Art. 20. A penalidade de cassação do Alvará de Localização e Funcionamento de Atividades e de 

licença será aplicada:  

 

I - após 03 (três) meses da interdição, na hipótese de não terem sido efetivadas as providências 

para regularização;  

II - na hipótese de descumprimento do Auto de Interdição;  

III - quando constatado que o tratamento acústico realizado não foi suficiente para conter a 

emissão de ruídos.  

 

Art. 21. O produto de arrecadação de multas será aplicado em ações em prol das secretarias 

competentes no município.  

 

Art. 22. As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão à conta de dotações 

próprias dos orçamentos vigentes e futuros, que serão suplementados, se necessárias, para atender a tal 

finalidade.  

 

Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

São Sebastião, 20 de agosto de 2018. 

 

 
 
 
   

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 


