
LEI ORDINÁRIA N° 4736, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2015

Dispõe  sobre  a  proibição  à  perturbação  do  sossego,
tranquilidade  e  do  bem  estar  público  no  município  de
Jaboticabal e dá outras providências.

Autoria: Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira, Benedito De Vitto Junior,  Dr. Edu
Fenerich.

RAUL JOSÉ SILVA GIRIO, Prefeito Municipal de Jaboticabal, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,

Faz  saber,  que  a  Câmara  Municipal  de  Jaboticabal,  em  sua   sessão  de,  03/11/2015
decretou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art.  1º   Fica  proibida  a  propagação  de  som,  ruído,  barulho  de  qualquer  natureza,
excessivos e evitáveis, produzidos por pessoas físicas ou jurídicas, provocando perturbação do sossego, da
tranquilidade e do bem estar público no município de Jaboticabal por meio de:

I - veículos automotores, que tenham equipamentos sonoros instalados ou acoplados, por
meio de reboque, acomodação no porta-malas ou sobre carrocerias, que contrariem os níveis máximos de
intensidade fixados por esta Lei;

II -  materiais, máquinas, alarmes e equipamentos em geral;

III - máquinas jukebox, instaladas em residências, estabelecimentos comerciais, bares e
restaurantes;

IV - equipamentos  sonoros  assemelhados  nas  vias,  praças,  avenidas  e  demais
logradouros públicos, conhecidos como “paredões de som”.

§ 1º  Entende-se por equipamentos  sonoros,  para os fins desta lei,  todos os tipos de
aparelhos  eletroeletrônicos  reprodutores,  amplificadores  ou  transmissores  de  som,  sejam eles  de  rádio,
televisão, vídeo, CD, DVD, MP3, IPODS, celulares, gravadores, viva voz ou instrumentos musicais.

§  2º  Entende-se  por  jukebox,  as  máquinas  que  tocam  música  de  maneira  aleatória,
mediante depósito ou não de fichas.

Art. 2º  A proibição de que trata este artigo aplicar-se-á:

I - aos proprietários dos veículos automotores que estiverem estacionados, parados ou em
movimento,  em  área  pública,  particular  ou  espaços  de  livre  acesso  ao  público,  tais  como  postos  de
combustíveis, conveniências e praças, desde que o volume esteja alto o suficiente para propagar o som para
seu exterior e violar o sossego público;

II  -  aos proprietários  dos materiais,  máquinas,  alarmes  e equipamentos  em geral,  que
estiverem sendo utilizados em locais fechados ou ao ar livre;

III - aos proprietários das residências, estabelecimentos comerciais, bares ou restaurantes
em que estiverem instaladas as máquinas jukebox ou outro equipamento sonoro.

Art. 3º  A condução de equipamentos sonoros instalados ou acoplados a que refere essa
lei, por meio de reboque, acomodação no porta-malas ou sobre carrocerias deverá ser feita com proteção de
capa  acústica,  cobrindo  integralmente  os  cones  dos  alto  falantes,  sob  pena  de  aplicação  de  multas  e



apreensão.

Art. 4º  O descumprimento do estabelecido nesta lei acarretará a apreensão imediata do
equipamento e do veículo quando o equipamento estiver instalado, ou sendo rebocado, ou conduzido pelo
veículo.

Parágrafo único.  Para a retirada do equipamento deverá ser observado o procedimento
administrativo que deverá ser regulamentado pelo Poder Público.

Art.  5°   Considera-se excessivo  e  perturbador  do sossego e do  bem-estar  público  os
ruídos,  vibrações,  sons  excessivos  ou  incômodos  que  ultrapassem  o  limite  de  50  (cinquenta)  decibéis
durante o período noturno e 80 (oitenta) decibéis no período diurno, medido por aparelho de verificação de
intensidade sonora, nos termos da NBR 10.151. 

Parágrafo único. Para fins de aplicação desta Lei ficam definidos os seguintes horários: 

a) Período Diurno: compreendido entre 07 e 18 horas; 

b) Período Noturno: compreendido entre 18 e 07 horas;

c) Sábados,  Domingos e feriados:  o período diurno será compreendido entre 9 e 19
horas.

Art. 6°  Desde que não infrinjam os limites dispostos nesta lei, não se incluem a utilização
de equipamentos sonoros:

I - instalados no habitáculo do veículo, com a finalidade sonora exclusivamente para seu
interior;

II - com finalidade publicitária;
III - em eventos do Calendário Oficial ou expressamente autorizados pelo município;
IV - em  manifestações  religiosas,  sindicais  ou  no  período  eleitoral,  para  propaganda

política, respeitada legislação específica.

Art. 7º  Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com:

I - a Polícia Civil e Militar, para a realização de blitz, buscas e apreensões;

II - guinchos e proprietários de pátios e depósitos particulares para participar ou colaborar
com a execução das medidas necessárias ao fiel cumprimento desta lei.

Art.  8º   Os órgãos de fiscalização municipal  e os órgãos fiscalizadores  e policiais  dos
demais  entes  da  Federação,  no  âmbito  de  suas  respectivas  atribuições  e  responsabilidades,  poderão
participar da fiscalização e fiel cumprimento desta lei.

Art. 9°  Qualquer cidadão é parte legítima para efetuar reclamação ou denúncia, sendo
facultativa a sua identificação.

Art. 10.  A medição sonora será realizada no interior da residência da pessoa reclamante,
quando esta se identificar e tiver interesse, e, no caso de denúncia anônima, será realizada a 15 metros do
local da propagação do barulho.

Parágrafo único.   Quando se tratar  de local  aberto  ou via pública,  a medição também
deverá ser feita a 15 metros de distância do local ou do veículo causador da perturbação. 



Art. 11.  Sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal, administrativa ou definidas em
legislação específica, fica o infrator, ou proprietário do veículo ou proprietário do estabelecimento comercial,
sujeito ao pagamento de multa referente a 150 UFESPs (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo);

§ 1°  Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro e o aparelho causador da
perturbação que estiver no veículo ou no imóvel será apreendido.

§ 2º  Quando do cometimento da segunda reincidência pelo estabelecimento comercial,
além da aplicação da multa em dobro, o alvará de funcionamento do local será suspenso durante o período
de 30 (trinta) dias.

§ 3º  Quando do cometimento da terceira reincidência, além da aplicação da multa em
dobro o alvará de funcionamento do local será cassado.

§ 4º  Entende-se como reincidência o cometimento da mesma infração num período de até
06 (seis) meses do cometimento da infração anterior. 

Art. 12.  Os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço de diversão pública e
de  atendimento  ao  público  em geral,  que  operam com som eletrônico  ou  música  ao  vivo  amplificada,
deverão:

I - dotar seus locais de atividade com isolamento acústico que limitem à propagação do
som ao seu exterior;

II - possuir  alvará  que  especifique  estar  autorizado  a  operar  com  música  eletrônica,
música ao vivo amplificada e dentro do limite desta lei.

Art. 13.  O Poder Executivo deverá regulamentar essa lei no prazo de 120 (cento e vinte)
dias, a partir da data da publicação, observado o contraditório e ampla defesa.

Art. 14.  Ficam revogadas as Leis nº 3.002, de 11 de abril de 2.002; 3.051, de 08 de julho
de 2.002; 3.066 de 28 de agosto de 2005; 3.526, de 30 de junho de 2.006 e 4.418, de 24 de maio de 2013.

Art. 15.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 20 de novembro de 2015

RAUL JOSÉ SILVA GIRIO
Prefeito Municipal

CESAR RENATO POLETTI
Secretário de Administração

Registrada  e  publicada  no  Departamento  de  Comunicação  Administrativa,  aos  20  de
novembro de 2015

SUELI CRISTINA POLACHINI BATISTA
Agente Administrativo


