
LEI Nº 1014/2012, 06 DE NOVEMBRO DE 2012 

 

                                     

       EMENTA:                    

                                                       

                                                         

 

 

A CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, 

 

 

APROVOU:  

 

Artigo 1º - Fica limitada a emissão de som no interior do transporte coletivo no Município 

de Barreiras em no máximo 15 decibéis, por quaisquer fontes ou atividades, incluindo-se 

aparelhos de som, celulares, IPod, e similares, sendo permitido o uso destes 

equipamentos com fones de ouvido. 

 

Artigo 2° - As empresas concessionárias e/ou permissionárias do Sistema de Transporte 

Público, de acordo com a proposição, deverão promover campanhas e ações educativas, 

permanentes, referentes à poluição sonora e seus efeitos negativos para a saúde. 

 

§ I° - As empresas concessionárias e/ou permissionárias do Sistema de Transporte 

Público, poderão afixar cartazes da presente proibição no interior de seus veículos, 

utilizando o sinal internacional de proibição do uso de parelhos sonoros, com os seguintes 

dizeres: “ É proibido perturbar o sossego e bem estar público, inclusive por aparelhos de 

som, celulares, IPod e similares, conforme previsto na Lei Municipal Nº 480/1999”.  

 

Artigo 3° - A Prefeitura Municipal de Barreiras, através de seu Departamento 

Responsável, fiscalizará a emissão sonora nos ônibus urbanos destinado ao transporte 

coletivo, aplicando as multas necessárias. 

Dispõe sobre a emissão de ruídos e o uso de 

aparelhos sonoros no transporte coletivo no 

Município de Barreiras. 



 

§ I° - O valor das multas será fixado pelo Poder Público Municipal, através do 

Departamento de Tributos.  

 

Artigo 4º - O Poder Executivo baixará os Atos que se fizerem necessários para a 

regularização da presente Lei. 

 

Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Sala das Sessões, 07 de novembro de 2012. 

 

 

ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA 

Presidente 

BEN-HIR AIRES DE SANTANA 

1º Secretário 

 

ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA MATOS 

2º Secretário 

 


