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D E C R E T O   

  
Nº 8087/2021  

  
   

“Altera o decreto 7277/2018, 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 a Lei,  

 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. Altera o artigo 6° e seu parágrafo 1º do Decreto 7277, de 20 de agosto de 
2018, que passam a ter a seguinte redação: 

 
“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 do 

artigo 5° Lei Municipal n° 2777/2020. 

 

§ 1º. A proibição de que trata o caput do artigo também se estende a espaços 

privados de caráter comercial ou residencial.” 
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Art. 2º. Altera o artigo 17 e seus incisos do Decreto 7277, de 20 de agosto de 2018, 
que passam a ter a seguinte redação: 

 
“Art. 17. Os valores das multas, de acordo com sua gravidade, variarão de 1500 (um 

mil e quinhentos) a 3000 (três mil) VRMs:  

I - Infração leve: 1500 (um mil e quinhentos) VRMs. 

II - Infração grave: 2000 (dois mil) VRMs. 

III - Infração gravíssima: 3000 (três mil) VRMs.”   

 

Art. 3º. Altera o artigo 20 e revoga seus incisos I, II e III do Decreto 7277 de 20 de 
agosto de 2018, que passa a ter a seguinte redação: 

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

Atividades e de licença será aplicada na hipótese de não terem sido efetivadas as providências 

para regularização. 

I – Revogado. 

II – Revogado. 

III – Revogado.” 

 

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus 
efeitos a 15 de dezembro de 2020. 

 

São Sebastião, 29 de janeiro de 2021. 

   
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 


