PREFEITURA DE MOGI GUAÇU-SP
GABINETE DO PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR N° 1.491 DE 23 DE MAIO DE 2022.
,

Altera dispositivos que especifica, na Lei Municipal n° 1.037, de 26 de Dezembro de
1973 ("Código de Posturas de Mogi Guaçu").
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU:
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte LEI COMPLEMENTAR:
Art. 11 Os Artigos 166 e 168 da Lei Municipal n° 1037, de 26/12/1973, que institui o
Código de Posturas de Mogi Guaçu, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"ART 166)
§ 1° O disposto no caput deste artigo também se aplica nos casos de utilização de equipamentos sonoros
e/ou sinais acústicos em eventos, festas, encontros, reuniões e congêneres, seja em locais públicos ou
particulares estabelecidos neste Município (AC).
§ 2° A infração ao disposto neste artigo, implicará na aplicação de penalidades, obedecendo a seguinte
ordem: (AC)
Notificação por escrito, ao(s) infrator (es) e/ou responsável, pessoa física ou jurídica, inclusive com a
orientação expressa sobre o valor de eventual penalidade pecuniária;
II Lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM), no valor correspondente a 150 (cento e
cinquenta) Unidades Fiscais do Município de Mogi Guaçu UFIM's;
§ 3° Dispensar-se-á expedição de nova Notificação, para o(s) infrator (es) que incorrerem na mesma
irregularidade, no prazo inferior a 06 (meses), podendo ser aplicada imediatamente a penalidade pecuniária
(AC).
§ 4° No caso de reincidência, ou seja, quando houver aplicação de novo Auto de Infração e Imposição de
Multa para o(s) mesmo(s) infrator (es), no prazo inferior a 01 (um) ano, o valor da Multa será aplicado em
dobro (AC)."
-

-
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"ART 168) Os níveis de intensidade de som ou ruído obedecerão às normas técnicas estabelecidas e
poderão ser controlados por aparelhos de medição de intensidade sonora, em "decibéis", ou por qualquer
meio em direito admitido para aferição da autoridade municipal responsável pela fiscalização (NR).
50 Asautoridades municipais competentes para aferição de eventual irregularidade e aplicação das
penalidades previstas no art. 166, serão os integrantes da Guarda Civis Municipais, por meio da Secretaria
de Segurança Pública e os fiscais alocados nas Secretarias de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
(SPDU), Serviços Municipais (SSM) e Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) (AC)."
.

Art. 20 Esta Lei Complementar entra em vigor—nadata de sua publicação, e sua
execução onerará as verbas próprias consignadas em orçame9—
Mogi Guaçu, 23 de Maio de 2022. "Ano 1 iEía Fundação do Município, em 09 de
Abril'de 1877".
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a publicação na data supra.
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