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LEI N9 J. I, jq

DE {q DE N\C{€,ÍÍÍ\ôRÔ DEzo2t

AUTORIZA O PODER EXECUI'IVO
MUNICIPAL A FAZER A DOAÇÃO
DE UM TERRENO AO INSTITUTO
FEDERAL DE SERGIPE CAMPUS
DE ESTÀNCIA, ONDE SERÁ
IMPLANTADO O PROJETO 'NOVOS
MUNDOS POSSÍVEIS:
TECNOLOGIAS SOCIAIS
SUSTENTÁVEIS COMO SUBSiDIO
PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA
REALIDADE NO ESTADO DE
SERGIPE'' E DÁ OUTRAS
PROVIDÉNClAS.

slância

)0l cs

Estado de Sêrgipe
Município dê Estância

Via de Autógrafo do Projeto de Lei ne 94/2021. de autoria do Poder Executivo, aprovado pela Câmara Municipal na 5es5ão

ExtraoÍdinária no dia 23/ú/2021.

Estância,Jl^ de it1gu.-rôt,\,g de 2021.
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ÁlínaLtcie dw s. §ilys
ProcnEdora GíeÍ do Munclpiu

D€creto no 7.698i2C21

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA, ESTADO DE SERGIPE,
GILSON ANDRADE, DE OLMIRA, no uso de suas atribuições legais e na
conformidade do artigo 80, inciso II da Lei Orgânica Municipal,

Artigo 1", Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer
DOAÇÃO de um terreno de sua propriedade ao Instituto Federal de Sergipe - Campus
de Estância, localizado na Rua Frei Damião fazendo esquina com Rua Presidente Café
Filho, bairro Valter Cardoso, Costa, neste Município de Estância, Estado de Sergipe,
com área lolal de 3.463,20 m2.

Parágrafo único. Descrição do Perímetro: ao Sul, com a Rua Frei
Damião, numa extensão de 46,28 metros; ao Norte, com imóvel localizado na Rua

Praça Barão do Rio Brânco, N." 76 - Centro - Estância/SE
Fonc: (79) 3522-11ir3

Faz saber que a Câmara Municipal âproyou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Cámara lVunicrpal Eslânctâ
Misael Dant Si'lorc.s

Presrd nte

Estado dê SêÍgipê
Município dê Estância

Presidente Cafe Filho (do Instituto Federal de Sergipe), numa extensão de 46,53 metros;
ao Leste, com imóvel localizado na Rua Frei Damião (do Município de Estância), numa
extensão de 69,95 metros; ao Oeste. com Rua Presidente Café Filho, numa extensão
69,63 metros.

Artigo 2". O imóvel de que trata o artigo anterior somente deverá ser
utilizado para fins de implantação do Projeto 'Novos Mundos Possíveis: Tecnologias
Sociais Sustentáveis como Subsídio para a Construção de uma Realidade no Estado de
Sergipe".

Aúigo 3". A referida doação do terreno estará sujeita à Cláusula de
Reversão caso não haja o cumprimento do disposto no artigo anterior, dentro do periodo
de 03 (três) anos.

Artigo 4'. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Artigo 5'. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Estância/SE, Jil 6s lt$rmb^o 4s 2921

o DRADE OLIVE
to do Municipio de Estância/SE

Praça Barão do Rio Branco, N." 76 - Centro - Estância/SE
Fone: (79) 3522-1143
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F.,egisturo de fi'reó-veis - Conaas,ca de Es-üâla,eía - Es.üado de Sergí-pe

P"ua João JoaquÍor rle.Souza., no 4g, CenL-o

Telefone: to7g) SSzz-tZZr. E-majl: eitra..eestai:cia@ijsejus,br

SÉRGNO A-BÍ.SÁBEB. R.ODR,NG-IiJES PE DR.OSA

0frcial Titualae,

SérEio Abí-Sáber Rodrigues Fednosa, Oiicial

Titular do Regisko Geral de lmóveis da

Comarca de Estância, Estado de Sergipe, na

íorma da Lei.

e E R T', F I C O, a pedido verbal de pessoa. interessada, que

revêndo os Livros de Registros de lmóveis existêntes neste Cartório, dos mesmos constam no

Li'rro 2, Matrícula 17.073, cujo ínteiro teor, constante das cópias repográficas anexas, íazem

parte iítegrante destã cêftidão. o reíerido é vérdade e dou Íé. Estânciã/sE. f6'de Mové

de 2021 . Emolumentos: R$ 53,16 Fercl: R$ 10,63 Guia: 206190006636 Em testemunhó

da verdade.
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SgCrgÍAFl'1 $_4UÍ'JlatpAl D: OBEÀS, tjtrtilspoaTEs E H,Âôt-rArÂO
DEPAi?AR/IÊilio DÊ Ei!GEi!HARiA

Av?nida Rêimundo Silvêirê Sou2ê, 1694 - B
E-inail: obras@ê5tanciâ.se.gov.br - Site: v,/

airro Alag!âs. CEPi 49.2ú0.000 .7eleizx.ti9 2522.2t42
ncÍâ.s..gov.br - CílpJ nr,, 13.097.05!/0C01-BO

i\áEB4GRIAT-, DE S CRTT G

ÂpuRAÇÃO DO REft4ANESCEIqTE ütr, ÁREA E1

Ãdatrícada wo 77"ü73, regístno de no Í. e os.Avs 2,3,4

eçsa
,0JiYtii;

um terreno Tocalizado na Rua Frei Damiã o fazend,o esquina com Rua
Presidente café Filho, batno vaiter cardoso costa, de propriedade do
Município de Estância/SE.
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Com a Rua Presidente Café Filho, numa extensão de 69,63 metros

\i?c) I 1'.

EiTirDO DI5ãB€tni
piii;tlunt iltUi{ttip,.r,r Di :5râi.rit,.r

saCal:Í.q?li{ t Ui'lJCJpÁL Da rBp"ts, Í;iÀNspoflila E ÂStTiçÃO, DEPÂRIA$JIIIIO DE EI.JG!NHAÊi.A
Avenidã Raimundo Sih/ejía Souzâ, 1694 - BaiÍro Alagoês - CEp: 49.200-000 . TêleÍax:79 3522-2042
E-ríãil: obiês@estaflcja.sê.gov.br - Sitr: ',v',rnv.esiancÍa.se.gov.bi _ Cí\jpJ ns,: 13.ô97.050/úOOt_S0

I\€EMORT.AI-, X}ESCF"NTO DE .I\PURÀÇÃC) D.{ ÁNEA CII D,D
TREN,4A-T§] E S CEINTE O I

otsrETO

LNUiTES

AOSuL
Com a Rua Frei Damião, numa extensão de 46,28 metros.

AO },[ORTE
Com imóve1 localizado na Rua Presidente Café Filho (do Iastituto Federal de Sergipe), numa extensão de
46,53,

AO LESTE
Com imóyel Iocalizado na Rua Frei Damião (do Município de Estância), numa extensão etros

AO OESTE

ed
ü

B P f{:i

O presente instrumeEto tem a fi:ralidade a apuração &a Ãrea 01 do Remanescente 01 do imóvel locaiizado
1a \ua Frei Damiã0, antiga Camilo Calazans, esquina com a Rua Presidente Café Fiiho, no bairro Valter
9g{ot9 Costa, de propriedade do Município de Estância,/SE devidamente registrado no Cart1;1o do 2"
Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Estância./SE matricuiado sob o oã 17.073, registro d.e no I e
os Avs 2,3,4 que hoje apresenta as seguintes caracter-ísticas:

DESCR-rÇÁO FÍSrCA

O imóvel tem fomato irregular, assim para melhor detalhamento métrico e poiigonal foi identificada por
vértices em cada aliúamento, descrevendo pormenorizad.amente o imóyel.

O_vértice 01 foi instituído pela Rua Frei Danrião, antiga Camilo CaTazats, que seguindo até o V02 mede
46'28 m; do v02 ao v03 mede 69,63; do v03 ao v04 mede 46,53 m; do v04ao võl mede 69,95 m; numa
áLrea de 3 .463,20n1.
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:iÍ}DO DÊ S:i6iP:
i 3::;lir:l,l lyl U;,ilCtràL Di ;ST;.ilit.:.

5:iP:tÂi?lÀ irL,,!lClPÉlL úE OBR..lS, T,qátjspDeTãS : :t;.itT,.,çl;J
DEPARTA!/IãIJTÚ DE Ei!GEi!HARIA

Ar/enida Raimqndo Silveira 50uza, 1694 - SairÍú Alagoas , CIp: 49,200.000 . feleíax.: 79 3522.?A4?
E'mail: obrês@e5tàn.i:.se.gov.br - Site; urü,]../.esia n ciâ. se.go v. br - Ci!pJ ne.: 13.097.050/0001.-30

coNsrDrr.dÇóns rmqars

O imóve1 descrito neste instrumento encontra-se sob a posse do Município de Estância delimitado de forma
a não restar dúvidas quanto a limitação bem, ocorre que a área que foi registrada não confere com a
sifuação encontrada em campo para menor, o que originou a presente fide admhistrativo no intuito de
corrigir ta1 discrepância e poder efefuar ôs múltipios fracionamentos do solo para individualizar os diversos
empreendimentos ali edi ficaCos.

Estância, 20 de maio de 2015,
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ESTAÇÁO _EJ
E=672.085,744

N=8.757.492,9B6

C=48,43

AREA O1
3.463,20 mz

CRIADO POR, UNí PRODUT

48.50

IONA DA AUTODESK
44.2A
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Câmara I\,4unrcrpa de Esláncra

Misael Dan Soc ru,.s

Estado de Sergipe
Município de Estância

Via de Autógrafo do Projeto de Lei ne 93/2021, de autoria do Poder Executivo, aprovado pela Câmara Municipal na Sessão

Éxtraordinária no dia 23171/2OZL.

Estância, Jti de rlt:rtrrlme

LEI Ne rZ, JJ5

de 2021.

-EI'
CERÍIFICOQUEAPRtr ENY'
FotDÍGtTALtzADt,3Er .

ILICADA E AFI)ilDA Tr
uçoHUxtctPAL
EU Jq / rr_- 2az\

DE .iq DE N)ôvÉmBRo DÉ2o2L

,,â)r§à),*;)à'
Proclradoa Gerai do Mwúcioio

OecÍeto no 7.69&202t

Abre Crédito Especial no Valor
R$ 2.000,00 (Dois mil reais) do
Orçamento vigente para
adequaçáo da Estrutura
Administrativa do Município de
Estância. e dá outras
providências.

Artigo 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no

Orçamento em Execução, Crédito Especial no Valor R$ 2.000,00(Dois mil

reais), para adequação de Criação e inclusão de AçÕes, Elementos de

Despesas e Fontes de Recursos.

Artigo 20 - A classificaçâo orçamentária de despesa, bem como

a indicação dos recursos disponíveis para abertura do crédito especial

mencionado no artigo anterior, serão indicados e discriminados em Decreto do

Poder Executivo Municipal, observado o disposto contido no artigo 43 da Lei

Federal n.o 4.320, de 17 de março de í.964.

Praça Barão do Rio Branco, N.o 76 - Centro - Estância/SE
Fone: (79) 3522-1143

!.,.._aaaa

{*i
IT I' ,'fjq

O PREFEITO DO MUNICíPIO DE ESTÂNCIA, ESTADO DE SERGIPE,
GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuiçÕes legais e na
conformidade do artigo 80, inciso ll da Lei Orgânica Municipal.

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

*-



mara de Estância
Misael Da

pres
Sbarest1

Estado de Sergipe
Município de Estância

SECSETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACÃO E PLANEJAMENTO

Criar

SECR RIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCI E CIDADANIA

Criar

Parágrafo Único - A alteração prevista na referida Lei náo onera
o limite de 80% dos Créditos Adicionais estabelecidos no artigo 40, inciso l, da
Lei Orçamentárian.o2.128, de 26 de outubro de2020.

Artigo 30 - As despesas do artigo ío desta lei, passam a integrar
a relação de açÕes contidas no PPA (Plano Plurianual 2018-2021) - Lei no

1.93812017, bem como no Anexo de Metas e Prioridades da Administração
Municipal, contido na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária), Lei no 2.109t2020,
para o Exercício 2021 .

Praça Barão do R'?"'Jllii;,1r1í;c3eotro - Estância/sE

2010 33903000 151 00000 500,00

1008 44905200 151 00000 500,00

2013 33903000 151 00000 500,00

1110 44905200 151 00000 500,00

(.ir)
IT

tl /

Ação
I

Fonte de Despesa Valor

Àção . Elementô dà Despesa Fonte de Despesa Valor
I

*^
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Misael Dun
Pre nte

Estado de Sêrgipê
Município de Estância

Artigo 4o - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 5o - Revogam-se as disposiçÕes em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Estância/SE, J4 de trrtú oüro de 2021.

SON AND EDEO IRA
feito do Município de Estância./SE

Praça Barão do Rio Branco, N.o 76 - Centro - Estância/SE
Fone: (79) 3522-l l.t3

Cámara l\íunlci de Esláncia

.s Soarc,s

ffix
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Câmara llunrctpal e Esláncia
L'lisael Dan

Prestd

Estado de SeÍgipe
Município dê Estância

Via de Autógrafo do Projeto de Lei ne 76/2021, de autoria do VeíeadoÍ Pedro Kaique Freire Menezes, aprovado pela

Câmara Municipal na 5e5são Ordinária no dia 03/11/2021.

Estância,,ls de üüY'b\c de 2021.

!-E!:,--[l)ÁA
CERT]FIC! OUE APRESENY!
Fot DIGITÁuZ Íl\ BEM CoMr-

ELTCADA E AFIXÂDA xo ÁÍq!
PAÇO MUNICIPAL

Ei,i- 2í / \l --&Àl
t§§q\-s.\§\§

AlínaLtch dos §. Silva
Pí! radora GeIal do Mmrcipio

Decrato no 7.09&2021

LEI N9

DE g5 
DE \.,Q€ríÍ)ÔRo DE2o2L

Constitu i as "Batucadas", da

cidade de Estância/SE, em

Patrimônio Cu ltu ra I lmaterial do

Município de Estância e dá outras

providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESTÂNCIA, ESTADO DE SERGIPE, FAZ SABER QUE A CÂMARA DE

VEREADORES APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1s- Considera como Patrimônio Cultural lmaterial do Município de Estância, as

Batu ca d as.

Art. 2e- Para fins do disposto nesta Lei, o Poder Executivo procederá aos registros

necessários nos livros próprios do órgão competente.

Art. 3e- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Estância/SE, J5 d. t"w-"bto 6" 2621

(; NANDRA E OLIVE
PIE elto do Município de Estância/SE

Praça Barão do Rio Branco, N." 76 - Ccntro - Estância/SE
Fone: (79) 3522-11,t3

/)
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Cámara lúu alüe Eslânci

Misael Dar s o0l'c
Presr

Estado de Sergipe
Município de Estância

Via de AutóBrafo do Projeto de Lei ne 97/202I, de autoria do Poder Executivo, aprovado pela Câmara Municipal na Sessão

Extraordinária no dla 23/11,/2021.

Estância, 2s de üsu(.'.rb^sl

LEI N9 ,, J.tI

de 2021.

h'

.E -..JÃA
CERIFICO QUE A PRr :lEl'--
FC olGtTArtZAtl tr BEM ior. DE J5 DE (\bE[mBRo DE2O2!

orspÕp soBRE o
coNTRoLE DE RuÍoos,
SONS E VIBRAÇÕES No
AMBITO DO MLINICIPIO DE
r,srÂucrelsr, oÁ ourRes
pRovroÊwcrns.

ICADÂEAFDGDAilO, -
.Ço MUNlClP. r

J5 ,JJ _- A.a ,a)

A§si§§§\§
AlinaLiciadu§. §'tho
Procladora Geral do Mrmic[io

Decrelo no 7.698/2C21

o pRxFErro oo lruNrcÍpro oB nsrÂNCIA, EsrADo DE sERGrpE,

GILSON ANDRADE DE OLMIRA, no uso de suas atribuições legais e na

conformidade do artigo 80, inciso II da Lei Orgânica Municipal,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1" - E proibida a emissão de ruídos, sons e vibrações, produzidos de

forma que:

I - ponha em perigo ou prejudique a saúde individual ou coletiva;

II - cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas;

III - cause incômodo de qualquer natureza;

IV - cause perturbação ao sossego ou ao bem-estar público;

V - ultrapasse os níveis fixados nesta Lei.

Artigo 20 - As ações definidas no aÍigo anterior são, no âmbito do
Praça Barão do Rio Branco, N.o 76 - Centro - Estância/SE
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Município de Estância, infrações ambientais, passíveis de apuração por m de

ipalprocedimento administrativo ambiental cujo trâmite ocorrerá pela Secretaria M

do Meio Ambiente.

Artigo 30 - Para os efeitos desta lei, define-se que:

I - FONTE FIXA DE EMISSÃO SONORA: equipamento ou processo, que

produza emissão sonora para o seu entomo, instalado em imóvel, teneno ou prédio

residencial, comercial ou industrial;

II - FONTE MOVEL DE EMISSÃO SONORA: equiparnento ou processo

que produza emissão sonora para o seu entomo, instalado em suporte móvel, carros,

motos, triciclos ou qualquer outro veÍculo motorizado ou a tÍação animal, inclusive

utilizando a força humana;

III - SOM: fenômeno fisico causado pela propagação de ondas mecânicas

em meio elástico, capaz de exercitar o aparelho auditivo humano, compreendido na

faixa de frequência entre 16 Hz. e 20 KHz. e;

IV - RUÍDO: mistura de sons cujas frequências não seguem neúuma lei

precisa, o que diferem entre si por valores imperceptíveis ao ouvido humano,

classificados em:

a) ruido contínuo: aquele com flutuações de nível de período da observação;

b) ruído intermitente: aquele cujo nível de pressão acústica cai bruscamente

ao nível do ambiente, várias vezes durante o período de observação, desde que, o tempo

em que o nível se mantém com valor constante, diferente daquele do ambiente. seja da

ordem de 0l (um) segundo a mais;

c) ruído impulsivo: aquele que consiste em uma ou mais explosões de

energia acústica, tendo cada uma duração menor do que 0i (um) segundo;

d) ruído de fundo: todo e qualquer ruído que esteja sendo captado e que não

seja proveniente da fonte, objeto das medições.

Praça Barão do Rio Branco, N." 76 - Centro - Estância/SE
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V - VIBRAÇÃO: oscilação ou movimento mecânico altemado de um

sistema eliistico, transmitido pelo solo ou por um meio qualquer;

VI - DECIBEL (db):Unidade de intensidade fisica relativa ao som;

VII - NÍVEL DE SOM (db (A)): Intensidade do som medida na curva de

ponderação A, definida nas Normas Brasileiras Registradas da Associação Brasileira de

Normas Técnicas;

VIII - NÍVEL DE SOM EQUIVALENTE (Leq): nível médio de energia

sonora, medido em dB (A), avaliada durante um período de tempo de interesse;

IX - DISTÚRBIO SONORO E DISTÚRBIO POR VIBRAÇÃO: qUAIqUET

ruído ou vibração que:

l) poúa em perigo ou prejudique a saúde, o sossego e o bem-estar público;

2) cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas;

3) possa ser considerado incômodo;

4) ultrapasse os níveis fixados nesta lei.

Artigo 4'- Para fins de aplicação desta lei, Íicam definidos os seguintes

períodos:

I - DIURNO: das 07h01 às 19h00;

II-VESPERTINO: das 19h01 às22h00;

III - NOTURNO: das 22h01 as 07h00.

AÉigo 50 - A emissão de sons, ruídos e vibrações provenientes de fontes

fixas ou móveis no Município de Estância obedecerá aos seguintes níveis máximos

medidos nas suas respectivas fontes de emissão:

I - em período diumo: 70 dB (A) (setenta decibéis em curva de ponderação

A);

Praça Barão do Rio Brânco, N." 76 - Centro - Estância/SE
Fone: (79) 3522-1143
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II - em período vespertino: 60 dB (A) (sessenta decibéis em curva de

ponderação A);

III - em período notumo: 50 dB (A) (cinquenta decibéis em curva de

ponderação A), até as 23:59 h (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), e 45 dB

(A) (quarenta e cinco decibéis em curva de ponderação A), a partir da 0:00 h (zero

hora).

§ 1" - As sextas-feiras, aos sábados e em vésperas de feriados, será

admitido, até as 23:00 h (vinte e três horas), o nível conespondente ao período

vespertino.

§ 2" - As medições do nível de som serão realizadas utilizando-se a curva de

ponderação A, com circuito de resposta rápida, devendo o microfone ficar afastado, no

mínimo, de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) dos limites reais da fonte de

emissão sonora fixa ou móvel e à altura de 1,20 m (um metÍo e vinte centímetros) do

piso.

§ 3" - Na impossibilidade da medição do nível de som, de acordo com o

parágrafo anterior, será admitida a realizaçáo de medição no ponto mais próximo, sendo

considerados como limites, os niveis miiximos fixados no caput deste artigo acrescidos

de 05 dB (A) (cinco decibéis em curva de ponderação A).

§ 4o - lndependentemente do ruído de fundo, o nivel de som proveniente da

fonte poluidora, não poderá exceder os níveis fix ados no caput deste artigo.

§ 5' - Quando a fonte de emissão sonora estiver a uma distância em linha

reta menor que 100 metros de escola, creche, biblioteca pública, cemitério, hospital,

ambulatório, casa de saúde ou similar, deverão ser atendidos os menores limites:

I - em período diumo: 55 dB (A) (cinquenta e cinco decibéis em curva de

ponderação A);

II - em período vespertino: 50 dB (A) (cinquenta decibéis em curva de

Priça Barão do Rio Branco, N.'76 Centro - Estância/SE
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ponderação A);

III - em período notumo: 45 dB (A) (quarenta e cinco decibéis em curva de

ponderação A).

Artigo 60 - A emissão de sons e ruídos por quaisquer atividades industriais,

comerciais, prestadoras de serviços e de carga e descarga não podem exceder os níveis

de pressão sonoras constantes no artigo anterior.

Artigo 70 - Os sons e ruídos produzidos pelos serviços de construção civil

devem respeitar os limites miiximos estabelecidos nesta lei'

Parágrafo único - Excetuam-se destas restrições as obras e os serviços

urgentes e inadiáveis decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, acidentes graves

ou perigo iminente à segurança e ao bem-estar da comunidade, bem como o

restabelecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia e1étrica, gás,

telefone, água, esgoto e sistema viaÍio.

Artigo 8o - Ficam proibidos, independentemente dos níveis emitidos, os

ruidos ou sons provenientes de publicidade sonora, fixa ou móvel, exceto os oficiais, os

avisos e anúncios de utilidade pública em logradouro público ou para ele dirigidos, de

viva voz ou por meio de aparelho ou instrumento de qualquer nattÍeza, de lonte fixa ou

móvel, exceto no horário compreendido entre 08:00 h (oito horas) e 18:00 h (dezoito

horas), desde que respeitados os limites de ruídos fixados nesta Lei.

§ 1' - Os veículos de publicidade e propaganda volante devem Íealizar

cadastro junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente sob pena de perda do direito de

exercer a atividade no âmbito do Municipio.

§ 2" - A emissão de sons ou ruídos produzidos por propaganda de porta de

loja devem observar os parâmetros presentes no artigo 4'desta lei.

§ 3" - Os equipamentos sonoros utilizados como propaganda de poÍa de

loja devem ser instalados no interior do estabelecimento.

Praça Barão do Rio Brânco, N.' 76 - Centro - Estância/SE
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Artigo 90 - Para o cumprimento do disposto nesta Lei, são considerados

fiscais os agentes da Guarda Municipal, vinculados a Secretaria Municipal da Defesa

Social e Cidadania, além dos servidores da Secretaria Municipal do Meio Ambiente,

designados por meio de ato oficial.

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá utilizar-se, além dos recursos

técnicos e humanos de que dispõe, do concurso de outros órgãos ou entidades públicas

ou privadas, mediante convênios, contratos e credenciamento de agentes.

AÉigo l0 - A emissão de sons ou ruídos produzidos por veículos

automotores e os produzidos no interior dos ambientes de trabalho, devem obedecer,

além dos limites desta lei, as normas expedidas respectivamente pelo Conselho

Nacional de Trânsito e Conselho Nacional de Meio Ambiente.

Parágrafo único - É vedada a utilização de equipamento sonoro no interior

de veículos de transpoÍe coletivo, exceto se o equipamento estiver conectado a fones de

ouvido.

Artigo 11 - Fica expressamente vedado o funcionamento dos equipamentos

de som automotivo, bem como, equipamentos sonoros assemelhados em volumes

exagerados nas vias, praças e demais logradouros públicos no âmbito do Município de

Estância devendo respeitar os limites de ruídos constantes no artigo 4'desta lei.

§ 1' - A proibição de que trata este artigo se estende aos espaços privados de

livre acesso ao público, tais como postos de combustíveis e estacionamentos.

§ 2o - O descumprimento do estabelecido neste artigo acarretará a apreensão

imediata do equipamento, o veículo poderá ser apreendido apenas quando não for

possível o recolhimento exclusivamente do equipamento sonoro.

§ 3" - Para os efeitos do que dispõe este artigo, incluem-se entre os

equipamentos, todo e qualquer aparelho ou conjunto de som automotivo rebocado,

instalado ou acoplado no porta-malas ou sobre a carroceria dos veículos e, ainda, os

Praça Barão do Rio Branco, N," 76 - Centro - Estância/SE
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assemelhados.

§ 4" - A condução dos equipamentos aos quais se refere este artigo, por meio

de reboque, acomodação no porta-malas ou sobre a carroceria dos veículos, deverá ser

feita, obrigatoriamente, com proteção de capa acústica, cobrindo integralmente os cones

dos alto-falantes, sob pena de aplicação das sanções previstas no artigo 20 desta lei e

seus lncrsos

§ 5o - Sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em

legislação específica, fica o infrator, o proprietário do veículo ou ambos, solidariamente,

conforme o caso, suj eito ao pagamento de multa em caso de descumprimento do

estabelecido nesta Lei.

§ 6o - Mesmo não havendo o recolhimento do aparelho sonoro, por motivo

adverso, o agente fiscal obriga-se a enviar todas as informações levantadas, redigidas a

termo, ao órgão competente para abeÍura de procedimento administrativo para

apuração de infração ambiental.

Artigo 12 - Desde que atendam aos limites e demais exigências

estabelecidas na legislação municipal vigente, que dispõe sobre medidas de combate à

poluição sonora, não se incluem nas exigências desta lei a utilização de aparelhagem

sonora:

I - Instalada no habitáculo do veiculo, com a finalidade de emissão sonora

exclusivamente para o seu interiorl

II - Em eventos do Calendário Oficial ou expressaÍnente autorizados pelo

Municipio de Estância, desde que façam parte de sua programação;

III - Em manifestações religiosas, sindicais ou políticas, observada a

legislação pertinente e autorizadas pelo Município.

Artigo 13 - Fica o Município de Estância. através do órgão ambiental

competente, e com observância à legislação pertinente, autorizado a licenciar espaços
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para a realização dos campeonatos de som automotivo, bem como, autorizar eventos

assemelhados.

§1" - O licenciamento e a autorização a que se refere o caput deste artigo só

poderão ser concedidos ao local em que este.,a assegurado o devido isolamento acústico

ou condições ambientais que assegurem a inexistência de qualquer perturbação ao

sossego público.

§ 2o - Qualquer cidadão que veúa a sofrer incômodo decorrente de eventos,

entre os tipificados neste artigo, poderá formalizar reclamação ao órgão ambiental

competente que, verificada a procedência da queixa, e, quando comprovada a

ilegalidade, promoverá a suspensão imediata do mesmo.

§ 3" - A reclamação prevista no parágrafo anterior ensejará a abeÍura de

processo administrativo para apuração da queixa, visando a aplicação ao infrator das

penalidades previstas no artigo 20 desta lei e seus incisos.

Artigo 14 - A realização de shows, concertos e apresentações musicais de

caráter cultuÍal e artísticos, em áreas públicas ou particulares, dependem de prévio

licenciamento ambiental do órgão competente municipal, independente de outras

licenças exigíveis.

Parágrafo único - Cabe ao órgão competente do Município de Estância

estabelecer, em regulamento próprio, as condições para realizaçáo dos eventos musicais

mencionados no "caput" deste artigo.

Artigo 15 - A utilização das iireas dos parques e praças municipais com uso

de equipamentos sonoros, alto-falantes, fogos de artificio ou outros meios que possam

causar poluição sonora dependem de prévio licenciamento ambiental por meio da

Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Artigo 16 - Não se compreende nas proibições dos artigos anteriores, os

ruídos e sons produzidos:
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I - pelas manifestações oficiais, tradicionais do perí

Eslâ cra

){l s

arnav c

Ano Novo;

II - por vozes ou aparelhos usados na propaganda eleitoral ou manifestações

trabalhistas, para os quais será estabelecido regulamento próprio pelos órgãos

competentes, considerando as legislações específicas;

III - por sinos de igrejas ou templos religiosos, desde que sirvam

exclusivamente para indicar as horas ou anunciar a realização de atos ou cultos

religiosos;

IV - por fanfarras ou bandas de músicas em procissão, cortejos ou desfiles

cívicos;

V - por sirenes ou aparelhos de sinalização sonoras utilizadas por

ambulâncias, carros de bombeiros ou viaturas policiais;

VI - por alarme sonoro de segurança, residencial ou veicular. Desde que o

sinal sonoro não se prolongue por muito tempo.

VII - por shows, concertos e apresentações musicais de caráter cultural e

artístico, desde que realizados dentro das condições autorizadas pelo setor competente.

Artigo 17 - Os infratores desta Lei estarão sujeitos as seguintes

penalidades, além da obrigação de cessar a transgressão:

I _ ORIGEM DA EMISSÃO SONORA _ FONTE FIXA:

a) - advertência;

b) - multa lançada no cadastro de contribuinte do imóvel;

c) - no caso de prédios de uso comercial ou industrial, será aplicada

interdição parcial ou total da atividade, até a correção das irregularidades;

d) - no caso de prédios de uso comercial e industrial cassação do Alvará de

Funcionamento ou de Licença das atividades.
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II _ ORIGEM DA EMISSÀO

EMPLACADA:

a) - advertência;

b) - recolhimento dos aparelhos sonoros;

c) - multa lançada para o veículo.

III _ OzuGEM DA EMISSÃO SONORA _ FONTE MOVEL NÂO

EMPLACADA:

a) - advertência;

b) - recolhimento dos aparelhos sonoros;

c) - multa lançada para o condutor.

Parágrafo único - O infrator deverá ser abordado pela autoridade

competente pela lavratura de auto de infração sendo que o infrator estará obrigado a

fomecer sua identificação e dados necessários à lavratura do auto, podendo a autoridade

requerer força policial, conduzindo se necessário à autoridade policial plantonista

aquele que se negar fomecer seus dados.

Artigo 18 - As penalidades aplicadas com base nesta lei serão precedidas

de processo administrativo ambiental, cujo trâmite ocorrerá pela Secretaria Municipal

do Meio Ambiente, e regulamentado por lei específica, sem prejuízo das apurações

clvels e cflmlnals

Parágrafo único - Na ausência da lei processual específica, deve ser

utilizada a normativa do Conselho Municipal do Meio Ambiente.

Àrtigo 19 - Havendo impossibilidade da medição dos níveis sonoros, o

agente de fiscalização poderá recolher os equipamentos sonoros desde que ocorra

alguma das situações previstas nos incisos II a IV do aÍigo 1'desta lei.

Artigo 20 - Para efeito da aplicação de penalidades relacionadas a fontes de
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emissão sonora fixas, em imóveis residenciais, comerciais ou industriais as infr oes

serão classificadas como leves, médias, graves ou gravíssimas, conforme o seguinte:

I - infração leve: nos casos em que a emissão de ruído estiver acima de 10%

(dez por cento), até o máximo de 20% (vinte por cento) do limite estabelecido;

II - infração média: nos casos em que a emissão de ruído estiver acima de

20% (vinte por cento), até o máximo de 30% (dez por cento) do milite estabelecido;

III - infração gmve: nos casos em que a emissão de ruído estiver acima de

30% (rinta por cento), até o máximo de 40Yo (quarenta por cento) do limite

estabelecido;

IV - infração gravissima: nos casos em que a emissão de ruido ultrapassar

40% (quarenta por cento) do limite estabelecido.

Àrtigo 21 - Para efeito da aplicação de penalidades relacionadas a fontes de

emissão sonoras móveis, emplacadas ou não, as infrações aos dispositivos desta Lei

serão classificadas como leves, médias, graves ou gravíssimas levando em consideração

a potência da aparelhagem sonora recolhida:

I - infração leve: Até 1.000 Watts RMS

II - infração média: Entre 1.001 Watts RMS e 5.000 Watts RMS

III - infração grave: Entre 5.001 Watts RMS e 10.000 Watts RMS

IV - infração gravíssima: Entre 10.001 Watts RMS e 50.000 Watts RMS

§1" - As infrações decorrentes de fontes de emissão de ruido móveis com

aparelhos sonoros cuja potência seja maior que 50.001 Watts RMS será aplicado o

dobro dá a penalidade referente a infração gravíssima.

§2o - Havendo a impossibilidade de recolhimento dos equipamentos sonoros

para a manutenção da segurança dos agentes de fiscalização, do infrator ou do público

presente, deverá o agente de fiscalização recolher todas as informações possiveis e
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encaminhar a ocorrênci a para o órgão responsável para iniciar o processo administrativo

ambiental.

§3" - Em caso dos equipamentos sonoros recolhidos não atingirem a

potência mínima de 1.000 Watts RMS ou possuir valor insignificante, o valor da multa

aplicada será de 50% do valor conespondente a infração leve.

Artigo 22 - A penalidade de advertência poderá ser aplicada quando se

tratar de infração de natureza leve ou como a primeira intervenção do agente de

fiscalização.

Parágrafo único - A penalidade de advertência não poderá ser aplicada

mais de uma vez, para uma mesma infração cometida pelo mesmo infrator.

Artigo 23 - O recolhimento dos equipamentos sonoros será aplicado

quando o infrator não sanar a irregularidade após a aplicação da advertência ou,

imediatamente, em caso de infração média, grave ou gravíssima.

Artigo 24 - Os valores das multas, de acordo com sua gravidade, variarão

entre R$ 300,00 (Trezentos reais) e R$ 1.000 (Mit reais) atualizados com base nos

índices estabelecidos na legislação peÍinente, sendo assim estabelecido:

I - infração leve: R$ 300,00 (Trezentos reais);

II - infração média: R$ 500,00 (Quinhentos Reais);

III - infração grave: R$ 750 (Setecentos e cinquenta reais);

IV - infração gravíssima: R$ 1.000 (Mil reais);

Artigo 25 - Em caso de reincidência, a penalidade de multa poderá ser

aplicada em dobro e, havendo nova reincidência, a multa poderá ser aplicada até o triplo

do valor inicial.

Parágrafo único - Considera-se reincidência a prática da mesma infração

cometida pelo mesmo agente no período de até 02 (dois) anos.
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Artigo 26 - A penalidade de interdição parcial ou total da atividaddlnodera

ser aplicada, a critério da autoridade competente, nas hipóteses de:

I - risco à saúde individual ou coletiva:

II - dano ao meio ambiente ou à segurança das pessoas;

III - reincidência, observado o disposto no § 1o deste artigo.

§ io - Nos casos de infração grave e gravíssima, a penalidade de interdição

parcial ou total da atividade poderá ser aplicada na primeira reincidência.

§ 2' - A desobediência ao Auto de Interdição acaÍretará ao infrator a

aplicação da pena de multa correspondente à infração gravissima, sendo a reincidência

contabilizada a cada visita do agente fiscalizador, que poderá ser diária.

§ 3' - A interdição parcial ou total da atividade deverá anteceder a cassação

de Alvará de Funcionamento ou de licença das atividades.

Artigo 27 - A penalidade de cassação do Alvará de Funcionamento e de

licença das atividades será aplicada:

I - após 3 (três) meses da interdição, na hipótese de não terem sido

efetivadas as providências para regularização;

II - na hipótese de descumprimento do Auto de Interdição;

III - quando constatado que o tratamento acústico realizado não foi

suficiente para conter a emissão de ruídos.

Artigo 28 - As atividades potencialmente causadoras de poluição sonora,

definidas em regulamento próprio, dependem de prévio licenciamento ambiental pelo

órgão municipal competente, para obtenção dos alvarás de construção e funcionamento.

Artigo 29 - Na aplicação das normas estabelecidas por esta lei, compete ao

órgão ambiental competente do Município de Estância:

(-
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I - Estabelecer o programa de controle dos ruídos urbanos e exercer o poder

de controle e fiscalização das fontes de poluição sonora;

II - Aplicar as sanções previstas na legislação vigente;

III - Organizar programas de educação ambiental.

Aúigo 30 - Os órgãos municipais se obrigam a informar, mediante

solicitação do órgão ambiental municipal, os dados relacionados aos veículos, aos bens

móveis e imóveis, bem como, aos proprietarios envolvidos nas infrações ambientais de

que trata esla lei.

Artigo 31 - Finalizado o trâmite administrativo ambiental na Secretaria

Municipal do Meio Ambiente, a mesma deverá encamiúar os autos do processo

administrativo aos órgãos responsáveis pela persecução penal, bem como, as

informações pertinentes.

Artigo 32 - Os valores referentes à aplicação das multas serão destinados

ao Fundo Municipal do Meio Ambiente para serem utilizados em ações em prol do meio

ambiente nas suas mais diversas formas.

Artigo 33 - O Poder Executivo Municipal deverá regulamentar esta lei no

prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Artigo 34 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário.

s0N DE OLIVEIRA
feito do Município de Estância,/SE

Praça Barão do Rio Branco, N." 76 - Centro - Estância/SE
Fone: (79) 3522-I143
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Gabinete do Prefeito do Município de Estância./SE, .Zs ds ri)vw nüro de 2021.
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Via de AutógÍafo do Projeto de Lei ne 5412021., de autoria do vereador Artur oliveira Nascimentd aprovado pela

Câmara Municipal na Sessão Ordinária no dia 06l70l2O2t.
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Estabelece como Patrono da Guarda

Municipal de Estância, Prefeito Nivaldo
Silva Carvalho.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESTÂNCIA, ESTADO DE SERGIPE, FAZ SABER

QUE A CÂMARA DE VEREADORES APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE

LEI:

Art. 1o- Com amparo na Lei OÍgânica e no cristalizado no seu Artigo 41, fica estabelecido
o nome do saudoso estanciano, empresário, deputado e prefeito NIVALDO SILVA
CARVALHO, seu fundador, como PATRONO da corporaçáo Guarda Municipal de Estância.

Parágrafo único - Para consolidar o previsto no caput desta Lei será afixada placa

alusiva ao nela dêterminado na Sede da Guarda Municipãl.de Estância.

Art. 2" Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito do Município de Estância/SE, J 5 de orp""§ro de 2021 ,

G NANDRADE OLIVEIRA
ito do Município de Estância,/SE

,
láP,--

e

Praça Barão do Rio Branco, N.o 76 - Centro - Estância/SE
Fone: (79) 3522-l l.Í3
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Estado de Sergipê
MunicÍpio dê Estância

Via de AutógraÍo do Projeto de Lei nq 70/2021, de autoria do vereador Pedro Kaique Freire Menezes, aprovado pela Câmara

Muni€ipal na Sessão O.dinátla no dia 07/72/2027.
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tEt Na ú.alq
de 202L.

DE 16 DE r)Éze imilr3 DE 2027

Art. 1q- Fica denominada RUA JOSEFINA ALVES DE JESUS( Dona Zefinha do Reisado)a RUA H,

localizada no Conjunto Santo Antônio, no Bairro Cidade Nova.

Art. 2e- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, sendo revogadas as disposições
em contrá rio.

Gabinete do Prefeito do Município de Estância,/SE, J í.r de b.6-bro de 2021

e
G ONANDRADE DE OLIVEIRA
Preleito do Município de Estância./SE

Praça Barão do Rio Branco, N." 76 - Centro - Estância/SE
Fone; (79) 3522-l143

I

Dispõe sobre denominação de logradouro e

dá outras p rovid ências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESTÂNCIA, ESTADO DE SERGIPE, FAZ SABER QUE A CÂMARA DE

VEREADORES APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
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Estado de Sêrgipe
Municípío dê Estância

Via de Autógrafo do Projeto de Lei oe 8712027, de autoria do vereador losé Evandro Machado Soares, aprovado pela

Câmara Municipal na Sessão Ordinária no diaOTh2/202L.
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DE .] DE tÉíEi»8iv- DÊ202L

Reconhece como de Utilidade

Pública à Associação das Catadoras

de Mangaba do Povoado

Ribuleirinha do Município de

Estâ ncia.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESTÂNCIA, ESTADO DE SERGIPE, FAZ SABER QUE A
CÂMARA DE VEREADoRES APRoVoU E EU SANcIoNo A SEGUINTE LEI:

Art. 1e- Fica concedido nos termos da Legislação pertinente, o selo de
reconhecimento de utilidade Pública à associação das catadoras de Mangaba
do Povoado Ribuleirinha, com sede e foro no Município de Estância, Estado de
Sergipe, com inscrição no Cadastro Nacional de pessoa Jurídica - CNPJ -
número 19.678.018/0001-75, Ministério da Fazenda/Receita Federal, e Alvará
de Funcionamento Municipal sob o número550/2021,.

Art. 2s- o reconhecimento constitucionalmente concedido no artigo anterior
dá à entidade o direito de propor subsídio aos poderes Municipais, Estadual,
Federal e lnstituições Financeiras de crédito para atender ao desenvolvimento
de seus programas e à aceleração dos seus fins regimentais.

Praça Barão do Rio Branco, N." 76 - Centro - Estância/SE
Fone: (79) 3522-l143

Misael Dar
CámaÍa lvlunr

Presi
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Art. 3s- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, sendo revogadas as

d isposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Estância/SE. ! 5 de tÉÍzi')')ilr'\,' de 2021 .

G o ANDRADE DE IRA
feito do Município de EstâncirsE

Praça Barâo do Rio Branco, N." 76 Centro - EstâncialsE
Fone: (79) 3522-l143
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