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DECRETO Nº. 22/2021, DE 24 DE MAIO DE 2021. 
 

DISPÕE SOBRE APLICAÇÃO DE MULTAS E 
APREENSÃO DE PAREDÕES DE SOM E OUTROS 
APARELHOS DE SONORIZAÇÃO UTILIZADOS 
EM FESTAS E AGLOMERAÇÕES, PROIBE 
UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DURANTE 
A PANDEMIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE, no uso das atribuições le-
gais conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais disposições legais aplicá-
veis e ainda, 

 
CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Impor-

tância Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 
188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da Infecção Hu-
mana pelo Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto federal nº 7.616, de 17 
de novembro de 2011;  

 
CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica 

sustentada da infecção humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organização 
Mundial de Saúde em 11 de março de 2020, com fixação de inúmeras medidas pela 
Administração Municipal na defesa da saúde pública; 

 
CONSIDERANDO o total descumprimento das regras de distanciamento 

social e proibição de realização de festas, principalmente com paredões e carros de 
som em todo o território nacional, o que tem sido presenciado em todo o território 
municipal, o que coloca toda a população em risco; e  

 
CONSIDERANDO finalmente que o regramento da Lei é muito mais am-

plo que a vontade pessoal do administrador, por possuir cunho de moralidade públi-
ca, direcionado a todos os administradores da coisa pública, independentemente de 
sujeitarem-se ou não aos imperativos da Lei e que a administração em qualquer de 
suas esferas obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, mo-
tivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, segurança jurídica, interesse 
público, impessoalidade, publicidade e eficiência, ex vi do art. 37 da Carta Magna. 

 
D E C R E T A:  
 
Art. 1º Fica mantida por tempo indeterminado, em todo o Município, a pro-

ibição de realização de quaisquer festas ou eventos sociais, em ambientes abertos 
ou fechados, promovidos por iniciativa pública ou privada, inclusive em piscinas, a-
çudes, rios ou outros balneários, mantendo-se vedada, ainda, a utilização de pare-
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dões de som ou aparelhos outros de sonorização no território do município, como 
forma de evitar-se a aglomeração de pessoas. 

 
§1º O descumprimento das medidas contidas neste Decreto e nos demais 

atos normativos publicados sujeita o infrator às penas previstas no art. 10 da Lei Fe-
deral nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como o emprego de força policial e 
responsabilização penal, pela caracterização de crime contra a saúde pública, tipifi-
cado no art. 268 do Código Penal além das seguintes penalidades: 

 
I – Apreensão do paredão de som ou outro aparelho de sonorização, con-

dicionando-se sua liberação ao pagamento da multa inserta no inciso II deste artigo, 
os quais serão conduzidos à Garagem da Prefeitura Municipal de Soledade; 

II – Aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para pare-
dões e R$ 1.000,00 (mil reais) para outros aparelhos de sonorização; e 

III – Em caso de reincidência, as multas a serem aplicadas passarão para 
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para paredões e R$ 2.000,00 (mil reais) para outros 
aparelhos de sonorização. 

 
§2º Todos os órgãos municipais responsáveis pela fiscalização poderão 

autuar e aplicar as penalidades tratadas nesse artigo; e 
§3º Os recursos oriundos das multas aplicadas em razão do disposto nes-

te artigo serão destinados às medidas de combate ao novo coronavírus. 
 
Art. 2º Fica terminantemente proibida a utilização de praças e espaços 

públicos entre as 20:00 horas de um dia e 06:00 horas de outro. 
 
Art. 3º A Vigilância Sanitária Municipal operará com a fiscalização dos es-

tabelecimentos, para que sejam obedecidos os limites de pessoas por m², de acordo 
com a peculiaridades dos locais e serviços fornecidos. 

 
Art. 4º A Administração Municipal continuará operando para que sejam 

respeitadas suas determinações, com fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal e 
o uso da força da Guarda Municipal através da ronda ostensiva e apoio das Motos 
da Patrulha Escolar, que continuam com uso autorizado em virtude da excepcionali-
dade dos fatos, bem como através do acionamento da Polícia Militar no Município. 

 
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando 

as disposições em contrário. 
Publique-se.  
Gabinete do Prefeito, 24 de maio de 2021. 

 
GERALDO MOURA RAMOS 

Prefeito Constitucional 


