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-: LEI COMPLEMENTAR Nº. 008/18 :- 
 

Autoria: Ver. Jurandir Aparecido de Lima (DEM) 
 
 

DISPÕE SOBRE: ALTERA O PARÁGRAFO PRIMEIRO E ALÍNEAS, E 
ACRESCENTA PARÁGRAFO SEGUNDO NO ARTIGO 79 DA LEI COMPLEMENTAR 

Nº 011/07, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2007, QUE DISPÕE SOBRE: INSTITUI O 
CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO. 

 

ORLANDO PADOVAN, Prefeito Municipal de Pirapozinho, Estado de São 
Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por leis em vigor; Faz saber 

que a Câmara Municipal de Pirapozinho aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

 
 

Art. 1º. Fica alterado o caput do § 1º, as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do § 1º, caput e alínea “a” do 

§ 2º, acrescentado as alíneas “e”, “f, “g”, “h” e “i” ao § 1º e suprimido a alínea “b” do § 2º, o § 3º 

e os incisos I, II, III, IV, V, VI e VII do artigo 79 da Lei Complementar nº 011/07, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
    

    Art. 79 – (...) 
 

§ 1º - É permitido a propaganda volante para a divulgação de mensagens 

comerciais, esportivas, culturais, religiosas e de interesse comunitário, obedecidos os requisitos 

desta lei. 

a) A propaganda volante poderá ser realizada através de veículos adaptados para 

esta finalidade e autorizada à pessoa jurídica, legalmente constituída e inscrita 

no cadastro de atividades deste município. 

b)  A propaganda volante poderá ser realizada somente por carros, caminhonetes 

ou motocicletas, observadas as normas de segurança para os transeuntes. 
c)  Para veiculação de propaganda eleitoral, as empresas se submetem ainda a 

legislação eleitoral pertinente. 
d) A propaganda volante será permitida de segunda a sexta-feira no período das 

09h (nove horas) às 19h (dezenove horas) e aos domingos e feriados no 

período das 10h (dez horas) às 14h (quatorze horas). 
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e) Aos veículos de propaganda em geral fica estabelecido o limite máximo de 

intensidade de som de 75 (setenta e cinco) decibéis. 

f) Demais ruídos ficam limitados ao máximo de 60 (sessenta decibéis) no período 

diurno e 35 (trinta e cinco) decibéis no período noturno. 

g) Fica o Executivo Municipal obrigado a manter equipamento de mensuração de 

som, devidamente aferido, para fiscalização e aplicação das penalidades 

previstas na presente Lei. 

h)  A emissão de sons nas vias públicas deverá ser interrompida a uma distância 

de 50 (cinquenta) metros de hospitais, prontos-socorros, asilos, clínicas, 

escolas, templos religiosos, casas de velório e repartições públicas. 

i) Os serviços de propaganda volante para divulgação de mensagens de utilidade 

pública e comercial poderão ser realizados em horários alternativos, desde que 

devidamente autorizados pelo Município.  

   § 2º - Não é permitida a venda ambulante, com ou sem utilização de alto-falantes 

ou carro de som, no quadrilátero compreendido entre as ruas Tiradentes, Ailton Orlando, 

Joaquim Divino Pantarotto e Marechal Floriano Peixoto. 

a) O disposto neste parágrafo não se aplicará na hipótese de serviços de utilidade 

pública em geral e atividades filantrópicas desenvolvidas por entidades, igrejas e clubes 

associados, desde que previamente requerido e autorizado pelo Município. 

Art. 2º. Esta Lei Complementar, entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
  

PM – Pirapozinho, 18 de dezembro de 2018. 
 

 
 

ORLANDO PADOVAN 
PREFEITO 
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