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CAPITULO I
DA PROTECÃO AO BEM.ESTAR E AO SOSSEGOPUBLICO

'Anr.

L' - Constitui infração, na forma desta Lei, a
produção de ruídos gerados por qualquer meio mecânico, eletromecânicoe
eletromagnético, que apresentem características vocais, gestuais, musicais,
instrumentaisou similares, classificadosnocivos ou perigosos, que provoquem
perturbaçãodo bem-estardo cidadão,alteremo sossegopúblico ou particular,ou o
equilíbriodo meio ambiente,no Município de Cotia.
Parágrafo único - A proibição de que trata o "caput"
abrangeruídos ou som de cunho propagandísticoou não com origem:
I - em qualquer estabelecimentocomercial, industrial e
ou de prestaçãode serviços;
II - em veículosautomotores;
III - em imóveisparticulares;
IV - em equipamentossonorosfixos ou movimentados;
V - em equipamentos sonoros transportados ou
equipadosem veículosautomotores;e
VI - em logradourospúblicos.

Anr. 2" - A emissão de que Eata o art.lo desta Lei
envolve todo e qualquer meio de produção de ruídos ou som, a exemplo de
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ferramentas,maquinários,equipamentoseletroeletrônicos,aparelhosde reprodução
sonora, fixos ou transportados,semoventesou não, que ultrapassemos níveis
na ABNT NBR 10151e ABNT NBR 10152,
máximosde intensidadeestabelecidos
AssociaçãoBrasileira de Normas Técnicas,bem como as
editadaspela ABNT
ResoluçõesCONAMA, especialmentea 1190,2190, 1193,2193, 20194, 17195,
26812000,27212000,que estabelecemlimites para emissãode ruídos em veículos,
em Lei.
inclusivenasvistoriasperiódicasestabelecidas

Anr.3'- Salvo atividadesintrínsecasdos órgãosoficiais
do Município, da Administração Direta ou Indireta, necessáriasà construção,
reforma ou manutenção de seus próprios municipais e ao exercício de suas
atividades,a proibição de que trata estaLei se estendeaos eventose apresentações
em parques públicos, praças de esportes, unidades escolares e logradouros
municipais,exceto os eveqtosque estiveremincluídos e instituídos no calendário
oficial e de programaçõesde Cotia.
Parágrafo único - No caso dos locais mencionadosno
"capuLt",somenteficam permitidasa presençade bandas,grupos,corais,conjuntos,
fanfarras, orquestras ou similares, mediante autorização específica do órgão
municipal responsável,desdeque a amplificaçãosonorapor meio de aparelhosou
instrumentos eletroeletrônicos de qualquer espécie, em seus ensaios e
pela ABNT NBR 10151e pela
não ultrapasseos níveis estabelecidos
apresentações,
ABNT NBR IOI52.

Anr. 40 - Fica proibida a realização de shows
pirotécnicos em bares, boates, casas de espetáculose ambientes fechados no
Município.
Parágrafo único - Os estabelecimentosdestinadosà
realização de eventos dessa natureza deverão fazer constar expressamentenos
contratoscom os produtoresculturaiscláusulaespecíficacontendoessaproibição.

DAS EXCEÇÕESAS PROIBICÕES

Ant.

5" - Ficam permitidas as emissões sonoras ou

por:
ruídosproduzidos
a) sinosde igrejas;
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b) templos públicos para indicar horas ou anunciar a
rcalizaçãode atos ou cultos religiosos;
c) passagemde fanfarras, ou bandas de músicas em
procissões,cortejosou desfilespúblicos;
d) aparelhossonorosde veículosoficiais;
e) aparelhossonoros de alerta para assinalarhorários de
saída e entrada de locais de trabalho, nessescasos por no máximo 30 (trinta)
segundos;e
fl realizaçãode atos,cultos ou cerimôniasreligiosas.

DAS DEMAIS ATIVIDADES

Anr. 6' - Qualquer empresa que produza ruídos ou
emissõesde sons em níveis superioresaos traçados das normas específicasda
ou
AssociaçãoBrasileira de Normas Técnicas- ABNT, em seusestabelecimentos
repouso,
seus veículos, que incomodem a comunidadegeral, quer no SoSSego,
perturbação,desequilíbriodo meio ambientee similar, fica sujeita a cassaçãoda
licença de funcionamento,na figura de infratora, na aplicação das suas sanções
contidasnestaLei, sem prejuízodasdemaispenalidadesFederaise Estaduais.

para
Anr. 7'- Consideram-seinfratoresou responsáveis,
efeitosdaspenasprevistasnestaLei, solidariamente:
I - o estabelecimento comercial contratante e o
contratadoeou o que venha a sucedê-loparapromover ou executar:
a) os serviçosde construçãoou montagem;
b) manutençãoe reconstrução;
c) divulgaçãode promoções,vendasou similares;e
d) divulgação de qualquertipo de evento.
II - o proprietário do equipamento sonoro emissor do
ruído ou som;
III - os proprietríriosdos imóveis, ou seus eventuais
locatários,que mantenhamos emissoresdos ruídos ou sona de que trata a presente
Lei.
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CAPÍTULO il
DAS MEDICÕES
Anr. 8" - Os níveis de intensidadede som ou ruídos
serãomedidospor dosímetrode ruídoou similar,reguladona escala"A)) e resposta
Ienta,devidamentecalibradopor órgãocredenciadodo INMETRO e aferidocom
"A", comumente
chamados
dB(A),nos
calibradorpróprio,em decibéisponderados
termosda ABNT NBR 10151 e ABNT NBR 10152,ou a que sucedê-las,
Técnica, bem
da respectivaRT - Anotaçãode Responsabilidade
acompanhado
CONAMA.
comoasResoluções

CAPITULO III

-

DAS SANCOES

Anr. 9"- As pessoas fisicas ou jurídicas, de direito
público ou privado, que infringirem qualquer dispositivo desta Lei, eventuais
regulamentose norÍnas dela decorrentes,ficam sujeitas às seguintespenalidades,
aplicadas isolada ou cumirlativamente, independente da obrigação de cessar a
e de outrassançõesda União ou do Estado,cíveis ou penais:
transgressão
I - Notif,rcaçãopor escrito,quandoda primeira infração;
II - Imposiçãode multa, em casode dupla incidência;e
III - Interdição de atividade ou apreensão do objeto
causador,em casode tripla incidência.

Anr. L0 - As infrações à presente Lei obedecerãoa
:
seguinteclassificação
I - Leve: quandoo nível de som ou ruído for superiorem
até 10 dB (dez decibéis)acima do limite estabelecidona presenteLei, regulamentos
e norÍnasdela decorrentes;
II - Média: quandoo nível de som ou ruído for de 10.1
dB (dez ponto um decibéis) até 15 dB (quinze decibéis) acima do limite
estabelecidona presenteLei, regulamentose normasdela decorrentes;
III - Grave: quandoo nível de som ou ruído for de l5.l
dB (quinze ponto um decibéis) até 20 dB (vinte decibéis) acima do limite
na presenteLei, regulamentose normasdela decorrentes;e
estabelecido
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IV - Gravíssima:Mais de 20.1 dB (vinte ponto um
na presente
Lei, resulamentos
e norÍnasdela
decibéis)acimado limite estabelecido
decorrentes.

Anr.

11 - A pena de multa consiste no pagamento do

valor conespondentea:
leves.........
....50UFESP'S;
I - nasinfrações
II- nasinfraçõesmédias......
... 150UFESP'S;
.. 500 UFESP'S;e
III nasinfraçõesgraves.......
1.000UFESP'S;
IV - nasinfraçõesgravíssimas................
V nos casosde reincidênciasas multas serãoem dobro, sem
prfuízo de outras sanções.
$ 1'- Seráconsideradareincidênciaquandoo agenteinfrator
praticar mais de uma vez a mesma infração tipificada nesta Lei, devendo o Poder Público
Municipal, nos casos de estabelecimento comercial, parques de diversão, citco ou
similares, aplicar a penalidade de lacração e cassaçãode alvarâ de funcionamento, nos
termosda Lei Municipal no 1.151, de28 de dezembrode 2001, que "Disciplina o Poderde
Polícia e dá outrasprovidências."
$ 2" - Verificada a existência de fato criminoso, o Poder
Executivo comunicará o mesmo à autoridadepolicial competente, para as medidas legais
cabíveis.

CAPITULO IV
DISPOSICÕESFINAIS

Anr. 12 - Caberâ à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Agropecuâria ou outro órgão delegadopelo Poder Público Municipal,
executaras autuaçõesprevistasnestaLei, com o apoio da Guarda Civil de Cotia,
para f,rscalizaras denúnciaspertinentesà poluição sonora.

Anr. 13 - Ficam incluídasna proibição da presenteLei,
as detonaçõese estampidosprovocadospelo uso de explosivos ou similares,em
virtude de atividade de empresademolidora de imóveis ou exploradorade pedreiras,
desde que detonados em período diurno e com autorização expressa dos órgãos
municipaiscompetentes.
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Anr. 14 - Fica proibida aúilização de aparelhossonoros
do tipo rádios, celulares,walkmans, diskmans,ipods, mp3, mp4 e similares,no
interior dos veículosde transportecoletivo urbanono Município de Cotia.
$ 1o - O disposto no capul deste artigo não se aplica
àquelesque utilizam "abafador de ruídos" do tipo fone de ouvido.
$ 2" - A inobservânciano dispostono capul desteartigo
acar:retaútao infrator:
I - advertênciacom a solicitação de desligamentodo
aparelhoeletrônico; e
II - com a recusa,aretiradado usuáriodo veículo;
Parágrafo único - O motorista ou cobrador poderá
solicitar a força policial para o cumprimento do disposto no referido inciso, se
necessário.

Anr. L5 - No interior dos veículos, em local visível,
deveser afixado placaoucartaz com os seguintesdizeres:
''E PROIBIDO UTILIZAR NO INTERIOR DESTE
APARELHOS SONOROS DO TIPO RÁDIOS, CELULARES,
wÍculo
WALKMANS, DISKMANS, IPODS, MP3, MP4 E SIMILARES. - USE FONE DE
OUWDO. O INFRATOR.FICA SUJEITO AS PENAS DA LEI MLTNICIPAL
N.OXXXXX''.
Parágrafo único - As empresasque prestamserviçosde
transportecoletivo urbano no Município podem promover campanhaseducativase
de divulgaçãodos dispositivosdestaLei.

Anr. 16 - As reclamaçõesdos cidadãos incomodados
com a conduta dos infratores em relação ao estabelecidonesta Lei poderão ser
denunciadaspessoalmenteou via telefonee deverãoser atendidaspela fiscalização
municipal.
Parágrafo único - A identificação do denunciante
deveráser mantidaem sigilo pelo PoderPúblico.

Anr. 17 - No caso de envolvimento de imóvel
residencialnos casos previstos nesta Lei, as multas aplicadas e não recolhidas,
reincidentesou não, serãoincluídasna dívida ativa do Município e, em decorrência,
cobradasjudicialmente.
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dos casos
Anr. 18 - A classificaçãoe os enquadramentos
previstosnesta Lei, serão aquelescontidos nas norÍnas técnicas estabelecidasna
ABNT - AssociaçãoBrasileirade Normas Técnicas.
Anr. 19 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação,ficando revogadaaLei Municipal no I .120,de 29 de agostode 2001.

SaladasComissões,26de fevereirode 2015.
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