
 Conceição do Coité – Bahia 
Poder Legislativo 
Coordenação Parlamentar 
 

LEI Nº 533 
DE 22 DE JULHO DE 2009 

 
Dispõe sobre a proteção contra a poluição 
sonora. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, ESTADO DA 
BAHIA, 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
 

LEI: 
 
Artigo 1º - Constitui infração, a ser punida na forma desta Lei, a produção de 

ruído, como tal entendido o som puro ou mistura de sons, com dois ou mais tons, capaz de 
prejudicar a saúde, a segurança ou o sossego público. 

 
Artigo 2º - Para os efeitos desta Lei, consideram-se prejudiciais à saúde, à 

segurança ou ao sossego público quaisquer ruídos que: 
 
I - atinjam, no ambiente exterior ao recinto em que têm  origem, nível sonoro 

superior a 70 (setenta) decibéis, medidos através do “Medidor de Intensidade de Som”, em 
conformidade com o INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial; 

 
II - alcancem, no interior do recinto em que têm origem, níveis de sons superiores 

aos considerados normais pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização 
e Qualidade Industrial; 

 
III - produzidos por buzinas, anúncios ou propaganda, à viva voz, na via pública, 

em local considerado pela autoridade competente como “zona de silêncio”, tais como 
unidades clínicas e hospitilares, instituições educacionais, templos religiosos, cortejos 
fúnebres e repartições públicas; 

 
IV - VETADO; 
 
V - provenientes de instalações mecânicas, bandas ou conjuntos musicais e de 

aparelhos ou instrumentos produtores ou amplificadores de som ou ruído, tais como fanfarras, 
apitos, tímpanos, campainhas, matracas, sereias, alto-falantes, quando produzidos na via 
pública ou quando nela sejam ouvidos de forma incômoda; 

 
VI - provocados por bombas, morteiros, foguetes, rojões, fogos de estampido e 

similares, salvo nos festejos juninos, comemorações de final de ano, jogos no estádio 
municipal, eventos políticos, festejos religiosos e culturais; 

 



VII - provocados por ensaio ou exibição de bandas marciais ou fanfarras das 
escolas do município ou quaisquer outras entidades similares, no período de 0 hora às 7 horas; 

 
VIII – provenientes do uso de som automotivo e de carros de som destinados a 

propaganda comercial em desacordo com o Código Brasileiro de Trânsito. 
 
 

TÍTULO II 
DAS PERMISSÕES 

 
Artigo 4º - São permitidos – observado o disposto no Artigo 2º desta Lei – os 

ruídos que provenham: 
 
I - de sinos de igrejas ou templos e, bem assim, de instrumentos litúrgicos 

utilizados no exercício de culto ou cerimônia religiosa, celebrados no recinto das respectivas 
sedes das associações religiosas, no período de 7 às 22 horas, exceto aos sábados e na véspera 
dos dias feriados e de datas religiosas de expressão popular, quando então será livre o horário; 

 
II - de bandas-de-música nas praças e nos jardins públicos em desfiles oficiais ou 

religiosos; 
 
III - de sirenes ou aparelhos semelhantes usados para assinalar o início e o fim da 

jornada de trabalho, desde que funcionem apenas nas zonas apropriadas, como tais 
reconhecidas pela autoridade competente e pelo tempo estritamente necessário; 

 
IV - de sirenas ou aparelhos semelhantes, quando usados por batedores oficiais ou 

em ambulâncias ou veículos de serviço urgente, ou quando empregados para alarme e 
advertência, limitado o uso ao mínimo necessário; 

 
V - de alto-falantes em praças públicas ou em outros locais permitidos pelas 

autoridades, durante o horário comercial compreendido entre 08:00 às 18:00 horas salvo para 
divulgação de nota de utilidade pública; 

 
VI - de máquinas e equipamentos utilizados em construções, demolições e obras 

em geral, no período compreendido entre 7 e 22 horas; 
 
VII - de máquinas e equipamentos necessários à preparação ou conservação de 

logradouros públicos, no período de 7 às 22 horas. 
 
VIII – Somente será permitido o trânsito de veículos, que explorem o serviço de 

som, mediante Alvará expedido pela Prefeitura Municipal o qual deverá ser afixado em local 
visível do veículo. 

 
Parágrafo único – A limitação a que se referem os itens VI e VII deste artigo não 

se aplica quando a obra for executada em zona não residencial ou em logradouro público, nos 
quais o movimento intenso de veículos e, ou pedestres, durante o dia, recomende a sua 
realização à noite. 

  
 
 



TÍTULO III 
DAS PENALIDADES E DA SUA APLICAÇÃO 

 
Artigo 5º - Salvo quando se tratar de infração a ser punida de acordo com lei 

federal, o descumprimento de qualquer dos dispositivos desta Lei sujeita o infrator às 
penalidades estabelecidas pelo Poder Executivo, a saber; 

 
I – Advertência mediante notificação pela Secretaria Municipal de Administração; 
II – Multa de R$200,00(duzentos reais) a ser recolhida em favor do Município 

mediante Documento de Arrecadação Municipal – DAM; 
 
Parágrafo 1º - Em caso de reincidência as multas poderão ser aplicadas em 

dobrado para cada infração. 
 
Parágrafo 2º - O Poder Executivo Municipal poderá estabelecer outras 

penalidades não previstas nesta Lei como também alterar os valores das multas. 
 
Artigo 6º - Na ocorrência de repetidas reincidências, poderá a autoridade 

competente determinar, a seu juízo, a apreensão ou a interdição da fonte produtora do ruído. 
 
Artigo 7º - Tratando-se de estabelecimento comercial ou industrial, a respectiva 

licença para localização poderá ser cassada, se as penalidades referidas nos artigos 5º e 6º 
desta Lei se revelarem inócuas para fazer cessar o ruído. 

 
Artigo 8º - As sanções indicadas nos artigos anteriores não exoneram o infrator 

das responsabilidades civis e criminais a que fique sujeito. 
 
  

TÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 9º - Qualquer pessoa que considerar seu sossego perturbado por sons ou 

ruídos não permitidos poderá solicitar ao órgão competente providências destinadas a fazê-los 
cessar. 

Parágrafo único – Toda e qualquer denúncia deverá ser feita à Secretaria de 
Administração mediante quaisquer das seguintes provas: 

 
a) foto; 
b) vídeo; 
c) declaração escrita de 02(duas) testemunhas; 
d) registro do Boletim de Ocorrência, caso haja sido registrada queixa junto à 

Polícia Civil ou Militar. 
 
Artigo 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, 
Conceição do Coité, 22 de julho de 2009. 

 
RENATO SOUZA DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 


