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LEI COMPLEMENTAR Nº 183/2021 

 
DISPÕE SOBRE RUÍDOS URBANOS E FIXA NÍVEIS E HORÁRIOS EM QUE 
SERÁ PERMITIDA SUA EMISSÃO 

Tiago Maciel Baltt, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, Estado de Santa Ca-
tarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes desde 
município que o Plenário da Câmara de Vereadores Aprovou e eu Sanciono a 
seguinte Lei Complementar: 
 
Art. 1º A emissão de sons e ruídos decorrente de qualquer atividade desenvolvida 
no Município obedecerá aos padrões estabelecidos por esta Lei, objetivando ga-
rantir a saúde, a segurança, o sossego e o bem estar público. 
 
 
 
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se aplicáveis as seguintes definições: 
 
I - som: vibração acústica capaz de provocar sensações auditivas. 
 
 
II - ruído: som capaz de causar perturbação ao sossego público ou efeitos psicoló-
gicos e fisiológicos negativos em seres humanos e animais 
 
. 
III - vibração: movimento oscilatório transmitido pelo solo ou por uma estrutura qual-
quer. 
 
IV - poluição sonora: emissão de som ou ruído que seja, direta ou indiretamente, 
ofensivo ou nocivo à saúde, à segurança e ao bem estar da coletividade ou trans-
grida as disposições fixadas nesta Lei. 
 
 
V - ruído impulsivo: som de curta duração, com início abrupto e parada rápida, ca-
racterizado por um pico de pressão de duração menor que um segundo. 
 
 
VI - ruído contínuo: som com flutuação de nível de pressão sonora tão pequena, 
que pode ser desprezada dentro do período de observação. 
 
 
VII - ruído intermitente: som cujo nível de pressão sonora cai abruptamente ao nível 
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sonoro do ambiente, várias vezes durante o período de observação, desde que o 
tempo, em que o nível sonoro se mantém constante e diferente daquele do ambi-
ente, seja de ordem de grandeza de um segundo ou mais. 
 
 
VIII - ruído de fundo: sons emitidos durante o período de observação, que não 
aquele objeto da atividade. 
 
 
 
Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, fica estabelecida a definição quanto aos 
horários, da seguinte maneira: 
 
 
I - diurno: das 07h01 às 19h00; 
 
 
II - noturno: das 19h01 às 07h00. 
 
 
 
Art. 4º Para os efeitos desta Lei, a medição do nível de pressão sonora deverá ser 
efetuada de acordo com as normas técnicas NBR 10151 e NBR 10152 da Associ-
ação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 
 
 
 
Art. 5º A emissão de sons e ruídos por quaisquer atividades industriais, comerciais, 
prestadoras de serviços, religiosas, sociais, recreativas e de carga e descarga não 
podem exceder os níveis de pressão sonora contidos no Anexo VIII (Tabela de 
Níveis de Incomodidades) da Lei Complementar nº 163/2019 (Plano Diretor de De-
senvolvimento Estratégico do Município de Balneário Piçarras). 
 
 
 
Art.  6º A emissão de sons e ruídos provenientes dos serviços de construção civil 
respeitarão o limite máximo de 85dB (oitenta e cinco decibéis), admitidos somente 
das 07h01 às 19h00, sendo que aos domingos e feriados o limite máximo permitido 
para ruídos a ser atendido é o previsto no Anexo VIII (Tabela de Níveis de Incomo-
didades), da Lei Complementar nº 163/2019 (Plano Diretor de Desenvolvimento 
Estratégico do Município de Balneário Piçarras). 
 
 
 
Art. 7º As atividades potencialmente causadoras de poluição sonora dependem de 
prévia autorização do órgão competente para obtenção dos alvarás de construção, 
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localização, funcionamento e outros, expedidos pelo poder público local, para ativi-
dades permanentes ou eventuais. 
 
 
Parágrafo Único. São atividades potencialmente causadoras de poluição sonora as 
que utilizem ou não instrumentos mecânicos, ou eletroacústicos de propagação de 
som ou ruído, ou equipamentos que emitam sons ou ruídos contínuos ou intermi-
tentes. 
 
 
Art. 8º O controle e fiscalização das atividades que causem ou possam causar po-
luição sonora serão realizadas pelas secretarias e órgãos competentes, conforme 
disposição em Lei específica, respeitando os níveis de ruídos estabelecidos por 
esta Lei. 
 
 
 
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
  
Balneário Piçarras (SC), 13 de outubro de 2021. 
 
 
  
  
  
TIAGO MACIEL BALTT 
 
Prefeito Municipal  
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