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-PREFEITURA-MUNICÍPáL DE BAURU 

Es:rAÓo DE sAo rAuLó 

LEI Nº 6.512, DE 25 DE ABRIL DE 2.014 
Proíbe a emissão de som com intensidade 
exag'erada por .veículos de il.Ualquer 
natureza,· estacionados ou em movimento, 
na cidade de Bauru e dá otitl;as 
providências. 

O PREFEITO MUNIC~.AL D? BAURU, J\ÓS temlos d~ art. 51 da Lei OrgâniCa do Município de 
Ba~ faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a segl,lintO lei: , , 

' 

Art. 1° 

Art. 2° 

' 
·' -
Art, :Íº 

Art. 4° 

Art: 5° 

Fici;m os proprietá.rioS ef~u condutores de veículos de qualquer natureZa, estacionados ou· em 
mo\!imento, proibidos dei,)I'ônioverem a emissão de s'ons ou ruídos cotn intensidade exagerada, sob 
quaisquer pretextos, na área 'Urbana do Município de Bauru e que possârn provocar incômodo, 
desassossego, intranquilidade ou desconforto. (f' 

Ficam enquàcka~ llesta lei as seguintes fóntes.de ruido, que trata o Artigo 1 ª; 

a) Aparelhos.produtores. ou amplificadorçs d.e som; 

-
b) Aparelhos receptores de rádio; 

e) Aparelhos de televisão e telões; 

d) ' Aparelhos Í'eprodutores de s-om·, tais como ~vadores ou similares; 
,. 

'C) 

t) 

Instrumentos muSic~is; 

A viva vo:i.. 
·' 

( 

' Qualquer cidad!o quê se considerar em des_çorúorto ou incomodado no seu sossego, em razão da 
emissão exagerada de sons emanadps por veículos de quaisquer natufezas, poderá solicitar às 

' autoridades pi1blicas as providências-necessárias para cessá-;las, mediante a identificação do 
veículo. \ · 

As mediçõeS deverão ser realizadas com auxilio de decibelim.etro pela secretari.a competente e s'.Ua 
equipe especializ_;da. · 

Fica estabelecido que o infrator seja notificado para paralisação ilnediata do som, e lhe serão 
aplicadas as seguintes penalidade~: . ' . 

- . 1 • 
I - Multa no, Valor de 1 (um) salário i;ninimo vigente no pafs; 

II- O veiculo será guinChado. 

Parágrafo único. No caso de reincidência a multa será cobrada em dobro: 

-Art. 6" 

Art. 7ª 

A fiscalização do cumprimento desta lei, bem como a autuação també'm Será exercida pelos agenteS 
do G.O.T (Grupo de Orientação de Trânsito) da cidade de Bauru e/ou da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo que mesmo coercitiVamente, procederão a paralisação imediata da emissão pxágerada 
de som. 

Caberá à Prefeitura Municipal de Bauru a regulamentação desta lei. 
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PREFEITUEA MUNICIPAL DE BAuRU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.512/14 

Art. 8° 

Art. 9° 

As despesas com a exe!:ução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias 
suplementadas se necessãrias. '• 

Esta lei entra em vigor na data da sua P.Ublicação .. - ' ' 

Bauru, 25 de-abril de 2.014. 

ioD~~STINHOMENDO~ÇA 
- PREFEÍTO MUNICIPAL 1 

• 

, ~ 

~OBEÍi.TO FERRAi..i- ' 
- SECRETÁR10 DE PLAN)l.JAMENTO 

r 

Projeto ele iniciativa do 
, - PODER LEGISLATIVO 1 --· 

') ·Regisiradano Dep~ento de Conlunicação e Doc.wnentação da Prefeitura, na 1nesma data: 

' 

• ~ ""' : '"-.:.L<..:; 0-.t; 
• ANDRÉA-MARIA LIBERATO , 

DIRETORA DQ DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DQCUMENT AÇÃO 
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