
LEI MUNICIPAL Nº896/2005, DE 06 DE SETEMBRO DE 2005 

“Dispõe sobre emissão de sons e ruídos, a proteção do bem estar e 
do sossego público.” 

 
O PREFEITO DE FAXINALZINHO, Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso de suas atribuições que são conferidas pela Lei Orgânica,  
faz Saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo o Projeto de Lei Legislativo de Nº 005/2005. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Para os efeitos desta Lei, considera-se som ou ruído toda e qualquer 
vibração acústica capaz de provocar sensações auditivas. 
 

Art. 2° -A utilização de equipamentos sonoros para divulgação de produtos, serviços e/ou 
promoções  não pode ultrapassar o período de tempo de 10(dez) minutos de permanência num 
mesmo ponto ou percurso menor que 100 (cem) metros, observados os seguintes horários: 

I- de segunda a sábado das 8 (oito) às 22 (vinte e duas) horas; 

II-  nos domingos e feriados da 9 (nove) às 20 (vinte) horas. 

Art. 3º - É proibida a utilização, por veículos automotores (particulares), de buzinas, sons 
eletrônicos, sinais de alarme e outros equipamentos similares, nas proximidades de: escolas, 
creches, postos de saúde, igrejas e templos de cultos religiosos. 

Art. 4° - Na realização de eventos, a utilização de equipamentos sonoros  será de 
responsabilidade do órgão promotor,  o qual deverá obedecer os padrões estabelecidos nesta lei, 
preservando a saúde, a segurança, o sossego e o bem esta público. 

PARÁGRAFO ÚNICO.  – O uso de equipamento gerador de som ou ruído por pessoas 
particulares deverá ser moderado, de modo a não perturbar as atividades desenvolvidas no 
interior ou na área externa dos órgãos ou entidades promotoras dos eventos.  

Art. 5° - Aplica-se supletivamente, no que couber, o estabelecido na Lei n°846/2004 , a qual 
estabelece horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais e de diversões no 
Município de Faxinalzinho. 

Art. 6° -  O descumprimento desta Lei por equipamento gerador de som instalado em veículos 
automotores, em movimento ou estacionado em qualquer via pública, entidade comunitária ou 
imóvel particular, fica sujeito às infrações estabelecidas no Código Brasileiro de Trânsito, no 
Código de Processo Civil e na Lei de Contravenções Penais. 

Art. 7° - Sempre que julgar necessário e para o cumprimento desta Lei a força policial poderá ser 
acionada.  



 

Art. 8° - Esta Lei poderá ser regulamentada por Decreto, no que couber, no prazo de 90(noventa) 
dias, a contar de sua publicação.  

Art. 9° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO, AOS SEIS DIAS DO MÊS DE 
SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E CINCO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVORI MARCELINO SARTORI 

                                   Prefeito  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em 06 de setembro de 2005. 
________________________ 
   VANDERLEI CONCI 
    Sec. de Administração 

 


