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PREFEITURJ\ MUl\JICIPAL DE 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Of. N.·-································· LEI N9 2423, DE 21 DE DEZEMBRO DE 
P.28833/82 DispÕe aobre sona urbanos. 

OSVALDO SBBGHBN, Prefeito Municipal de Bauru, Estado 
deSio Paulo, faz saber que a câmara Municipal aprovou e ele aanaiona e 
promulga a seguinte leis 

19 

Artigo 29 

• 

Artigo 39 

~ proibida a emissão de sons, em decorrência de quais 
quer atividades industriais, comerciais, sociais ou 
recreativaa, e outras, inclusive as de propaganda,qu 

pertube o sossego e o bem-eatar pÜblicos, ultrapassa!! 
do oa nlveia previatos nesta Lei e seu Regulamento,p~ 
ra as diferentes zonas de Uso e horários. 

Para os efeitos deata Lei, os nlvei& de som, de aco~ 

do com aa caractertaticas das Zonas de Uao, previstas 
na Lei n9 2339, de 15 de fevereiro de 1982, bem como 

oa nivela máximos em que serão admitidos nas diferen 
tas aonaa e horir~oa, ficam representadas pelos valo 
rea 61, 52, S3, S4, ss, 86, S7, 88, 89 e SlO, valores 
estes a aerem f ixadoa no respectivo Regulamento, e 
também em função do ruido de fundo existente. 

Consideram-se perturbações ao sossego e ao bem -estar 
pÚblicoa para fina do artiqo 19, a emiaaão de sons 
que: 
a) atinjam, no ambiente exterior do recinto qu 

têm origem, ntvel de som de maia de 810 decibéis 
dB (A), acima do ruido de fundo existente no local 
eem trát'e901 

b) indepenãantemente do ru!do <ie fundo, atinjam no 
ambiente exterior do recinto em que têm oriqem, n! 

veis de som superiores aos n!vaia fixados no Qu~ 

dro 1, para aa diferentes Zonas de Uso e horários. 
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PREFEITURJ\ MU~ICIP J\L DE BJ\URU 
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Artigo 49 

59 

Artigo 

Artigo 79 

Artigo 89 

ArUgo 99 

ESTADO DE SÃO P A ULO 

1 
PR O C. N."~ .. 00..h.~. ............. -
f O LHA S .. :P~Q.: .Ú'.')).\.~ .. :....... _ 

Bm toda• u IOnu de uao, •ão proibido• quaisquer 1101U1 

emitido• por fontea automotora•, como oa de buainaa,a! 
naia de alarma • outros equlpeaentoa, naa pro•1•tdadea 
de hoapitaia, Pronto SOoorroa, Sanatórioa, Cllnloaa e 
E•colaa, ccnfor:me ainaliaação. 

Pica proibido, no perlaetro urbano do Nwiic::!pio, o uao 
ae buziDu a ar comprimido, ou ailailarea. 

Fica proibido, na Municlpio, o trlna1~o de veiculo a 
que nio poa•uaa d1apo•it1YO ailenaia.o de eacapaMnto, 
conforme o fornecido pelos re•pectivo• fabrioantea, ou 
similar a este coa ef1ciinc1a igual ou superior. 

Mão •erá adaitida criação para coúrcio de anill&ia que 
'Y9nham a perturbar o ao• .. 90 • o bela-eatar público.,•• 
qualquer lona de Uao. 

coa exaeção do diapoato no artigo 99 e allneaa, é proi 
bidos a detonaçio de explosivo•, o uao de apitoa, •!. 
reias, ainoa, alto-falantes • outro• aparelho• 110nOroa, 
e a real.iaaçio ele manifeataçõea coletivu que •• faç .. 
ouvir fora da .recinto• fechadoa, de forma a perturbar 
o ao•aego • o bem-eatar pÚbliooa. 

Hio eatarão aujeit:oa ia proibiçõea de•ta 1•1 oa sona 
produaidoa pelu .. guint•• fonteas 
a) Aparelho• aonoroe uaadoa durante a propa9anda •l•! 

toral canfor11e o dlapoato na legialação Própria. 

b) S.nlaa ou aparelho• aonoroa de viaturu, quando • 
Hrviço de 9000rro ou de polici-.ito. 

e) Detonaçõea de exploaiwa eap.regadoa naa demol19Õe•, 
de•de que - horlrio e com oaqa previ-nte autor! 
sadoa por órgãoa co.mpetentea ... / 
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d) Manifestações em festividades reli9ioaaa, comemor~ 

ções oficiais, rouniões deaportivu, festejos carna 
valescos e juninoa, paaaeatu, desfiles, fanfarraa, 

B Bandas de Música, dead~ que •• realizem em horário 
e local previamente autorizado• pelo órgão compete!!. 
te, ou nas circunstancias oonaa9radaa pela tradição. 

o) Sinos de templos par11 assinalação das hora.a e dos 
oflcios religiosos e oarrilbõea. 

Oa infratores daa diapoa19õea desta Lei e de seu Reg~ 

lamento, independentemente do outru aançõea cabíveis, 
decorrente• da legislação federal ou eatadual, ficam -
aujeitos is seguintes penalidades: 
a) Advertência. 
b) Multa não inferior ao valor de .2 (duas) UVF( Onidade 

de Valor Piacal) e não nuperior a 20(v1nte) UVP. 
e) Interdição da atividade, fechamento do estabeleci 

mento, embargo da obra, apreenaão da fonte. 
d) Caaaa9ão do Alvará de autorização de funcionamento 

ou de licença. 

Re•p<>nderi pela infração quem, por qualquer modo, a C2 
meter, concorrer para sua prática ou dela ae benef! 
oiar. 

Noa casos da reincidência a multa aerã aplicada pelo 
valor correspondente ao dobro da anteriormente imposta, 
podendo, porém, a penalidade consistir na interdição da 
atividade, fechamento do estabelecimento, embar90 da 

obra, apreensão da fonte ou na cassação do alvará de 

autorização ou de licença, a partir da quarta reinei 
dêncta. 

Parágrafo Gnioo - caracteriza-se a reincidência quando o infrator 
ter nova .1nfra9ão da meama natureza. 

come 

. .. / 
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Caberã recursos ao Prefeito Municipal, no prazo de 30 
(trinta) dias contadoa da data do auto de infração,daa 
penalidades previataa neata lei, ouvida a autoridaâe -
recorrida, que poderá reconsiderar aua decisão. 

Parigrafo único - No caso de imposição de multa, o recurso somente será 
processado se garantida a instância, mediante prévio 
recolhimento, no órgão arrecadador competente, do v~ 

lor aplicado. 

Artigo 14 

Artigo 15 

Artigo 16 

Registrada na 

No caso de duas ou ma~a zonas oonf inantea e de uso d! 
ferente, fica estabelecido que ae aplica.rã, ao lonqo 
dos logradouros limítrofes, o disposto nesta Lei, para 
a Bona que for mais reetritiva. 

As fontes de aom de determinada Zona de Uso nid pode 
' 

.rão transmitir para outra zona de iuao maif restritiva, 
n!vei• de aom que ultrapassem oa ~mixia~a fixado• para 
eata última. 

Esta lei antrari om vig 
/ 

vogadas &disposições 
deverá 

de .. aua .Publicação ,r!. 
e sua Begul•entação 
O (novep,t;á°) dias • 

Bauru, 21 de 

GHEH 

MUNICIPAL 
J 

e.....~ . .A~ 
.uA.U11:1DES BARTBOLOMEU SILVA 

1S NEGÕCIOS mft!RNOS E 

JUR!DICOS 

ente da Pret~i.tur~ n~ mesma 

MARIA 'fh~RED. ~~r~IRA 
DIRETORA DO EXPEDIEt~TJl 

data. 
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OFICIAIS 
DECRETO N .I) 3850 DE 18 DE MARÇO DE 198.1 
Regu1:unenta a Lei o .o 2423, de 21 de dezembro 
·jt' 1~82, que dispõe sobre sons urbanos. 

EDISON BASIOS GASP.'\RlNl. Prefeito MU. 
n1cipal d.e &u1u, Esteci.o ae São Paulo, usando 
de suas atribmcccs lt'gals, 

DECRETA 
ArUgo 1 o - Este decreto tem como objeti• 

vo estabelecer conct'.cões de so!>sego e bem e1Lar 
publicos no que tange à cruls::;ão cJe níveis de 
sons para as ulferer.tcs zona~ de uso prl!vista na 
Ld n.o 233!1, do 15 de fevereiro de 1982 e b Orà.. 
rios. 

Artigo 2. o - .Para efeito do disposto neste 
\.U:cicL.v, ... 1.:i .......... .uç::vt..-o:. g, ~""••*~ .... ~ .... .;. .. .._.a~ r--
~Qt!l a ter como deflnlção; 

I - SOM - ll: toda e quulquer vibração 
1H1istica cr.paz de provocar sens.:ições uud.ltivas. 

II - l\IVEL DE SOM OU N!VEL D.E PRES. 
SÃO J\COSTICA PONDERADA - ll: detlnldo por 
20 l vint~) vQU!A o loi:arltimo dl!clnuü da relação 
da prc11sii.o acú.atlca efka:z:, produzida por um 
'60m, e a pres:,ão acústica áe ".'e1erêccla, sendO 
&.qudn pressão eficaz ponderada cc.nforme ai 

curva., \A>, lB) e lC), de a-:orao com a Tabela 
I d.'\ EB - 386/74 da Assoc:.'.lç3'l Brasileira de 
I\ormas Ternlcaa (ABNT>. 

III - RUIDO DE FUNDO - ~a média doa 
m!n1mos nivels de sons no horá1 lo e local con
s1de1adc:.s, nn ausência da !on~ objeto de e~. 
tudo. 

Artigo 3 o - Para efeito dute decreto, to. 
elas as med das dever AO ~er ere~uadas com apa· 
rclho medic.:or de nivet de som c,ue atenda àS re. 
com~ndnçõt>s da EB 386/74 da Aasociação Bra. 
sl!clra de Normas Técnlcas <ABNT>, ou daa que 
lhe sucederem. 

Artigo 4. o - Tcdo.s os rúveis de rom sempre 
sedo re!e1 Idos à curva de ponderacão (A) dos 
np:u elhus mcd'.dore:> de nivel de som. 

Art1g0 5 o - Quando o ruvel de som medldo 
fo r re-.ultado da superposição ue d!versas foD
tt's, deverá ser identificado o nível de aom da 
1011te ObJeto da medição . 

Art.lgo 6 o - As m edições só pode1ão 1er 
t'fetuudas com rlgoros:i. ob-"t'rvãncla das instru. 
ç0es propnas jo a'1are•bo med..d.:;1 de som quan 
to a operac.onaUdade . 

An:go 7. o - Quando não for poss;vel me. 
d'r·s~ o ru.do de !undo do lo<'3l, d .:vido a !ºO. 
te ObJeto de estudo •.ão poder ser paraüs:icia, ou, 
dcvluo u ex1:;tência de outras fontes poteouais 
i·róx.mas que o maJcaram. o nudo c!e fundo de. 
' era ser meuiào em local próx:r.:.o a esw, sem 
as interte1 éucias apontadas, tornando.se e devi
dv cuidado pa:a não perder as ~es:nas caracte. 
rístlca.a de u~·<l elo solo da reihi.O. 

Art!go 8 .o - O uparelho medicar de ruvel 
de som, conectado b resposta lenta, deverá e3tar 
com o micrvione a[astado, r.o 1ru.'limo, de l ,50m 
<um metro e cinquenta centúnetros> da divi:>a 
do l'llóvel que contém a tome de som e à altura 
de l,2vm lillll metr~ e Ylnte centirnetros) ao so. 
lo. 

Artlg0 9 .o - O mlcrofone do aparelho me_ 
didor de nivel de som deverá e1tar sempre afas 
tacio, t..o m10in:o, de l,:20m 1 wn metro e vinte 
centimerrosJ de quatsq:.:er obstá-;ulos, bem co. 
mo. guarnticldo com tela de vento. 

Artigo 10 - Os valores dos níveis de som, 
expr~os em dB <A> lDec!bel Curva de ponde
ração <A>, conforme art!go 2.o da 1.cl n .o 2423, 
de 21 de dezembro de 1982, serão as st.guintu: 
A 1 SI = 50 dB (A) 
B > S2 • 53 dB (A) 
C> S:i = 55 dB (A) 
DI S4 • 58 dB (A) 
E> S5 s 5!> dB (A) 
F> S6 • 60 dB <A> 
G) S7 = 63 dB (A) 
H> S8 67 dB <A> 

I> S9 :-: 70 dB <A> 
J> SlO = 10 dB (A) 

Paré.grafo únioo - A preposta de fixacão 
de novos valores nwnéricoe para os nível! éle 
som deverá su apreciada pela Cow.L"-Sêo de zo. 
neamento, a qwil consultará p3.r.l esse fim en. 
tl:iades especlaliz.ad:l.ll. 

Artigo l l - Ê vedada a qualquer Upo de at.1• 
vlc!.ade cm!tlr sons que; 
a> AtlnJam no ambiente exterior do recinto em 
que tem origem, ruvel dt> som c!e mais de 10 
(dez> declbv's d.B <A>. acirro d.o ru!dO de tun.. 
de existente no local, s~m tràrego. 
b l independentemente do ruido de fundo atin. 
ja'll no ambiente exterior do recinto em que t~m 
origem, ntve1s de ::-0m sur:er~ores r.os nfvels f i· 
xndoa º'' quadro I, p'lra as dUerentes zonas de 
uso e norârlos. 

Artigo 12 - Aos infratores dact disposJ~ões 
da Lei n.o 2423, de 21 de deztmbro de 1982, e 
dcst~ regulamento, serão aplicadas as seguinte. 
-~--· °'P1' -

I - Advertência 
II - Multa não Inferior ao valor de 2 <duas> 
Unidades ele Valor Fiscal <UVF > e n3o supetior 
a 20 (v!ntc) UVF. 
III -- Jnterdlção da atividade, fech•.i.mento do 
est..il:ele-.-1mento, embargo da obra, apreeraão da 

fonte . 
l V - Cassatno do alvará de autorização ou de 
Ucenta. 

Artigo 13 - As infrações serão classi!lcadaa 
em leves ou graves, levando_se em conta: 

I - A l!'!te~si<lade dô som. ~~idt:rados OI 

nivels estabel<.>cidos no artigJ 10; 
I C - As r.!rc..instãr.c!as· agravantes; 

II l - Os a!'!t"'cC'dentes do infrator. 
P:ira~rnfo úr.ico - Con.tidera.se circu'J.Stân

c1a Rir:.lVante ob$!..ar ou (ii!icultu a fíacallu., 
~ão. 

Artlio 14 - A penalldade de advertência 
!'ierá. aplicada quando se tratar de primeira ln· 
f ração, de\'endo, na mesma oportunicade, quan. 
do for o caso. fixa.r-~·e prazo para que sejam 
sanadas as irregularidades apontadas . 

Par.lgrafo único - CorlorF.ie o caso e con.. 
&lcteradas as circunstânc!3s atenuantes, poderá 
ser apllcada ao infratnr a penalidade de adver
tê!'!cia, mesmo que outras j á lbe tenham sldo 
impostas. 

Art!go 15 - Na aplicação :la multa serão 
observ~dos os limites de 2 a 9 UVF <Unidade de 
\'alor Fl.scal> pera as in!r:i.çõcs cons1dtrada:; le. 
ves e de 10 a 20 UVF lUruciade de Va10r FJ.SCall 
para as graves. 

Art:go 16 - Nos casos de reincidência, a 
mull..'l será apl.!cada pelo valor correspondente 
ao dobro da ant~ri0rmente imposta. 
§ l u - Caracterua.se a rcinc1c'ênc1a quando ror 
comet.da neva infràçi'lo • d:a mesrr.a natureza. 
~ 2 0 - A pr ir:rira irregularidade, desde que 
corrigid l n0 pr;izo f.x.,do, rião c: n~t.twrà ele
mcntrJ par~ conligur?.r reinr1d-nr1a. 

Artigo 17 - AS pt::nallca::ies dr lnte~dlçào dB 
ativid:1dc, fechamer.to do estabelecimento, em. 
ba: g0 ela obra, apre. r.são c!a fon te e ca..;~ação 

do alvará de autonlação ou de licença. ob.::e1 va.. 
da a leg:slaçflo fede ral e esurtual pertmente, po~ 
der ão ~tr :.i: 1 , :icas a partir àa q;Jarta reinc.den. 
Ci.l. 

Artigo 18 - Constatada a lrre&"Ularldade, se.. 
ra l.iHJuJ o auto Je .rúrnç:-.o, em 3 ttr es> \'la.s, 
c'~st r.:ui~o-::t' a 1Jrtmc1ra ~!O autur.do e as denl.BJa 
à tormaç.io cio proc:csso admm1st raavo. d . vendO 
oqul'll' 11.:.tru: .e'.to cco•er: 
1 - ú .... !1.c e a 1,es:'-a lis.ca ou 1url.::.ka autu~ 
d:i, ~om l 1 :. .. t>._t.\c t .. c'.ercço; 
II - O fa•o co. s·itut..v0 da inf ração e o local, 
l l lf,1 e :i.l'.J f('SÇ('< ll\OS; 

III - O dl.-po:..uvc h:gal em que se !unê.ame?L. 
t.a a dUtuaçã:i; 
I V - A pc:.n'.1daclc apl!c'1àa e. q t!ar.uo fo r o ca
:::o. o praz0 par<l con,.~f10 dn iirq:~·a-.d..lde ; 

v - A uss!natu1a O.i :i"..t r:...:....dc ,.~,m~"tt>r.te . 

P:u 11.~rulo únl<O - O aut·Jauc WI'!'::.ifb c1ênclà 
cl0 auto ae i..f•·:içào pt:. ·1:. ":nt ror rei..re~en.. 

tanle legal uu vre110::.tu, cu por ca rta re~istra.. 
d.a . 

Artlgo 19 - A critério da autorldnde com
p etente, p-0derà ser conced ido prazo para corre. 
ção da lrrc&ulartdade apontiada no auw d.e lo. 

f!a.çio • 
i l o - O prazo concedido pcderá ser dllatadõ, 
desde que requerido tundamentadament~ pelo 111. 
fntor , antt>s de vencicio o prazc anterior. 
§ z 

0 
- D:;s decisões que cor.ct-óerem •>U dene. 

pn:m pror:-o&ação, será d~Ja ciéncla ao ~ 
tor . 

ArUiO 20 - AS penaUU&dts de adv~rt.ênc1a 
e mu:ta serão aphcada8 poc agentea crecencia
dos da Prefeitura Municipal . 

ArtliO 21 - Ai penalld~ iP.S de tntercUção 1a 
at!v1dadt fechamento de esta~leci:nento. em. 
bargo da obra, ap1 eer.s.iu da fClnt~. casS,ttção dO 
alv:lrá de :i.u«>riza(,ão O'.l de itc:en~ ser3o apll 
cada' pelo Prefeito Municipal ou pessoa ~r ele 

cieslgnada. 
Artigc. 22 - M rr.ultas previstas neste regula• 

mento deverão ser recolhidas pelo infrator den.. 
tlV uc .w nuuca • was cxm•a:::to.!. "ál1 C1Wcla da 
autuação Após e.sse prru.o será a multa lr.scrit.a 
na DivtdA Ativa. 

Artigo 23 - 0 n!o recolh:mento da multa 
no prazo f!.xado no a1 ligo 22 a:érr. de suJelt..ar o 
infrator à decadér:cia do àir.::ito de recura;), 
acarretará sobr<:l o débito. 

l - Correção monetária de ~u \'a!or; 
II - acréacuno àe 1 l / 2% l bum « meio por 
cento) por mês; 
II r - Acréscimo de 20º1' ( v ntn per clnt.>) quan. _, 
do irl3Crlto para cobrança aecuava. 
§ 1 . o - A corrtção monetária menclor..ada DO 
inciso I, será determinada com bcse DO:> coell
clc•aes eia atuallzacã., adotad'ls p ;>la ~ecretarla 

d1ls Finanças do Municípl0 para L~ déb!tos f~. 
cals de qualquer natureu, vigorantes DO mfa 
em que ocorrer e pagameJ:to ·:b a t>blto. 
§ 2. o - O:> acrésC'iroos reterl<4o~ r,os inclsos II 
~ III lncidlrão sobre o vaic.r do c.t..:ttto aluallza.. 
do monetariamente, nos termos do lnci:;o I . 

Artlio ~4 - O.s recursos que Lão te~·ão cfet· 
to suspensivo, serão lnterpoatos dentro de 30 
, trtnta> dias contuc;os da data do auto àt lLlra.. 
ção . 

Artigo 2l> - Os recursos. lnstrufdos com to. 
elos os elemento• 11~sár1c.a ao aeu exame, de
vertio ser d1rlg1do.,; ao Prefeito Munic!pai. 

iu t:g0 26 - Nõ.o serão ccnhec1dos os recur. 
ses que deixarem oe •1lr acompar.hados dt. cópia 
da guia d~ reco.himentc da .nultu qu.tada. 

ArUgo 2'1 - As restl!ulções d:? multa re. 
1ultar.tes da apllc:lçilo do pr~nte regulamento 
serão efetuaaas, ~empre, pe~v valoa· recollúdo, 
sem q ualsq11rr ac1 ~svlrnos. 

Artlg0 28 - Fica aprovado e Qita<tr0 1 ane
~t'. que passa n taier .iJarte integrllnte deste de_ 
c1cto. 

Art!go 2& - Este decreto '11lra: i em vigor 
nu duta de sua pub:tca<:ão, rev~ ss dlsposl
çC..t•,, em contrár io . 
Bai~ru . 18 de março de 1983· 
EDISON BASTOS GASPARINI 
Prefeito MunJclpal 
NI LTON SILVEIRA 
SeC'rctár l0 dns Negócios Interros e Jurfdlcos 

Regis trado na Diretoria do ExPedlente da 
PrefPlturo. na mt>sma data . 
MAHlA THERE7..'\ MARINGGNI DE OLIVEIRA 
Duetora dO Expedlenl.i 

HORARIO · ZONAS OE USO OtURNO 

7.00 as 19.00 

ZR 1 • Parque resooencoal 55 dB (A) 

ZA 2 Zona estrotamente Res•· 
d1>nc1al 55 
ZA 3 · Zona predom1nante

men1e res•denc1a1 
ZR 4 • Zona preferencial· 

men•e resodencoal 

ZM ·Zona mo:,ta 

ZC • Zona pred<>m1nantemente 

comercial 

ZCC · Zona estritamente co
mercial 
ZS ·Zona predominantemente 

de &0rv1ços 

l i ·Zona Industrial 
OI Zona do Oostnlo lnduslroal 

70 . 

70' .. 

70 
70 

NOTVRNO 

19,00às 7,00 

SOdB!A) 

50 



 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

   DECRETO Nº 10541, DE 19 DE OUTUBRO  DE 2007 
P. 32603/07 Regulamenta a Lei nº 2339, de 15 de fevereiro de 1982, 

referente a potência máxima permitida para instalação 
de equipamentos. 

 
 
 
 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, 
 

D E C R E T A 
 
Art.   1º   - A somatória das potências dos equipamentos instalados, exigida pela Lei nº 2339, de 15 de 

fevereiro de 1982, poderá ser superior a 10cv, desde que os níveis de ruídos, produzidos pelo 
uso dos mesmos, atenda o disposto na Lei nº 2423, de 21 de dezembro de 1982 e seu Decreto 
regulamentador. 

 
Parágrafo único - O disposto no “caput” do artigo não dá direito do proprietário exigir, junto a concessionária de 

distribuição de energia, o aumento da capacidade da rede de alimentação. 
 
Art.   2º   - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
  Bauru, 19 de outubro de 2007  
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