
 

 

 
ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 
Lei nº. 181/2013 

 

DISPÕE SOBRE O USO DE 
EQUIPAMENTOS SONOROS NAS 
VIAS, PRAÇAS E DEMAIS 
LOGRADOUROS PÚBLICOS NO 
ÂMBITO DO MUNICÍPIO D LAGOA 
SECA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SECA, ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou o 

Projeto de Lei n.º 003/2013 oriundo do Poder Legislativo, e ele sanciona a seguinte 

Lei: 

 

Art. 1º - O uso de Equipamento Sonoro no âmbito deste Município deverá 

obedecer às disposições desta Lei. 

 

Art. 2º - Entende-se por veículos de emissão de ruídos todos aqueles equipados 

com aparelho sonoro podendo der dividido em: 

 

§ 1º - Carro de propaganda volante; (atividade regulada por Lei). 

 

§ 2º - Carros de som conhecidos como torre, torreões, paredões, moto som e 

automóvel com equipamento sonoro; 

 

§ 3º - Trio elétrico e mini-trio; 

 

Art. 3º - É terminantemente proibido uso de carro de som e similares com malas e 

portas abertas em frente a bares e pátios públicos que possa caracterizar 

incômodos ao sossego público. (Redação dada pela Lei nº 190/2013) 

 

Parágrafo único. Durante o dia, exclusivamente os carros de propaganda volante, 

devidamente licenciado pelo órgão ambiental, deverá exercer suas atividades com 



 

65Db(A), devendo os mesmos respeitarem os órgãos públicos e de Utilidade 

Públicas, onde deverão desligar completamente o serviço de som; 

 

Art. 4º - Os níveis sonoros, deverão cumprir as determinações ambientais com as 

seguintes classificações: 

 

a) Diurno; 7:00 h ás 19:00 (65 Db) 

b) Vespertino; 19:00h ás 22:00 h (55 Db) 

c) Noturno; 22:00h ás 07:00 (45 Db) (Redação dada pela Lei nº 190/2013) 

 

Art. 5ª – O serviço de difusão de som para fins de propagandas e congêneres por 

meio dos chamados “carros de som”, moto som, paredão de som, deverá ser 

móvel, de forma á que, ao parar/estacionar o veículo, o serviço de som deverá ser 

desligado. 

 

Art. 6º - A infração as disposições da presente lei, acarretará na apreensão do 

veículo e aplicação de multa, a base de R$ 300,00 (trezentos reais), atualizados 

anualmente por Decreto do Poder Executivo. 

 

a) O chefe do Poder Executivo, deverá destinar os recursos oriundos da Presente 

Lei, para setores/órgãos que possuam atribuições ligadas ao meio ambiente. 

(redação dada pela Lei nº 190/2013) 

 

Parágrafo único. As disposições da presente Lei não serão aplicadas em casos de 

eventos públicos ou privados, quando devidamente autorizados pela Autoridade 

Pública competente. 

 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as 

disposições. 

       

 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa Seca, em 11 de junho 

de 2013. 

 

 

 

 

 

JOSÉ TADEU SALES DE LUNA 

Prefeito Municipal. 

 


