
Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

LEI N. 10.392, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2021. 

PUBLICADO(A) NO JORNAL 
BOLETIM DO ~~NJ¥''JS.u 
N°.!~.19..t." .. de .. tt./ ...... 1 ...... 

Autoriza o Poder Executive a fiscalizar a emissao 
de rufdos senores provenientes de escapamento 
de vefculos motociclfsticos fora das normas 
estabelecidas nesta Lei, e da outras providencias. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no usc das atribuic;oes legais que lhe sao 
conferidas pelo incise VII do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990, faz saber 
que a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 12 Fica autorizado o Poder Executive a fiscalizar a em1ssao de rufdos senores 
provenientes de escapamento de vefculos motociclfsticos fora das normas estabelecidas nesta Lei. 

Art. 22 0 Poder Executive fica autorizado a fiscalizar a instalac;ao de dispositivos e 
similares que intensificam potencialmente o rufdo emitido nos escapamentos de motocicletas. 

Art. 32 Fica autorizado o Poder Executive a fiscalizar por meio da Polfcia Militar, atraves 
da atividade delegada, pela Guarda Municipal e pela Secretaria de Mobilidade Urbana. 

§12 As diretrizes gerais e os limites maximos de emissao de rufdos seguirao as 
definic;oes previstas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. 

§22 Os procedimentos de medic;ao seguem o estabelecido pela NBR 9714/2000 e suas 
atualizac;5es. 

§32 Podera ser utilizado o aparelho decibelfmetro para a medic;ao sonora dos 
escapamentos das motos. 

Art. 42 Fica autorizado o Poder Executive a definir e editar normas complementares 
com as devidas penalidades se necessario a execuc;ao desta Lei. 

Art. 52 As despesas decorrentes da execuc;ao desta Lei correrao por conta das dotac;oes 
orc;amentarias pr6prias, suplementadas se necessario. 

Art. 62 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao, revogando as disposic;5es em 
contra rio. 

Sao Jose dos Campos, 5 de novembro de 2021. 

~~ 
Prefeito 
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Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

Paulo Roberto Guimaraes Junior 
Secretari de Mobilidade bana 

Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 
cinco dias do mes de novembro do a no de dois mil e vinte e um. 
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Everto~igueira 
Departamento de Apoio Legislative 

(Projeto de Lei n. 133/2019, de autoria do Vereador Marcao da Academia) 
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