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SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - PORTARIA Nº

03/2018

Designação (Faz).

O Secretário da Educação do Município
de Vitória da Conquista, Estado da
Bahia, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei n. 421 de 31 de Dezembro
de 1987 e Decreto nº 17.422/2017;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Estela
Cristina Miranda Santos, matrícula
10.05006-0, para assinar interinamente,
Históricos Escolares e Declarações da
Escola Municipal Milton de Almeida
Santos.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na
data de sua publicação, com efeito
retroativo a 02 de janeiro de 2018, ficando
revogadas as disposições em contrário.

Vitória da Conquista BA, 24 de janeiro de
2018.

MARCELO MELO
Secretário de Educação

ATOS OFICIAIS

MENSAGEM Nº 02/2018 – VETO
TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº

157/2017 (LEI CMVC Nº 1.149, DE
13 DE DEZEMBRO DE 2017).

A Sua Excelência o Senhor
HERMÍNIO OLIVEIRA
Presidente da Câmara de Vereadores
Vitória da Conquista

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência e demais
vereadores e vereadoras, nos termos do
§2º, artigo 53, da Lei Orgânica do
Município, e regimento interno, sobre o
VETO TOTAL ao projeto de lei nº 157, de
2017 (Lei nº 1.149, de 13 de dezembro de
2017, que dispõe sobre o funcionamento
de propaganda volante no Município de
Vitória da Conquista), por violação do
princípio constitucional da legalidade e
ausência de interesse público.

Razões do veto

O projeto de lei 157, de 2017 (Lei 1.149,
de 13 de dezembro de 2017, em
numeração referida pela Câmara
Municipal) dispõe, verdadeiramente,
sobre as limitações da circulação de
veículos com propaganda volante nas
vias públicas do Município e o exercício
do poder de polícia administrativa,
prevendo dias e horários de
funcionamento da atividade e sanções
administrativas, matérias, estas, que
recebem tratamento na Lei Municipal 695,
de 1993, denominada Código de Posturas
do Município.
A Lei Orgânica do Município, em seu
artigo 48, inciso III, reza que será objeto
de lei complementar o Código de
Posturas. O projeto de lei sob análise
atinge, justamente, enunciados
normativos previstos na Lei Municipal
695, de 1993. Veja-se o que dispõe o
artigo 35 do Código de Posturas:

Art. 35 À administração municipal
compete:
I - impedir a localização em zonas
residenciais, o de transição para comércio
ou mista, de estabelecimentos, cujas
atividades produzam ruídos, sons e
excessivos ou incômodos, vedando,
inclusive, a utilização de instrumentos
musicais que produzam sons ao vivo;
II - disciplinar e controlar a prestação de
serviço de propaganda, por meio de alto-
falantes, amplificadores de som e
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aparelhos de reprodução eletroacústica
em geral, fixos ou volantes;
III - impedir a circulação, no centro da
cidade, de veículos de publicidade volante
e estabelecer critérios para os sons fixos;
IV - disciplinar o uso de maquinário,
dispositivo ou motor de explosão que
produzam ruídos ou sons além dos limites
toleráveis, vedando a possibilidade de
instalação de semelhantes equipamentos
em zonas residenciais ou de transição;
V - disciplinar o horário de funcionamento
das construções;
VI - impedir a localização nas zonas
residenciais ou de transição, bem como,
naquelas onde o silêncio seja necessário,
de casas de divertimentos públicos, que
pela natureza de atividades produzam
sons excessivos ou ruídos incômodos; e
VII - impedir a instalação de alto-falantes
em estabelecimentos comerciais.

§1º Os estabelecimentos comerciais do
ramo de eletrodomésticos, não poderão
ligar aparelhos de som, se não de forma
moderada e de maneira a não perturbar a
vizinhança.

§2º Os estabelecimentos comerciais de
venda de discos e fitas tipo cassete, são
obrigados a manter cabines para a sua
reprodução, quando à experimentação
prévia seja exigida pelo cliente.

§3º A utilização de aparelhos de som será
permitida, quando o uso se faça de
maneira a não perturbar a vizinhança.

Assim, a matéria objeto do projeto de lei
157, de 2017 (Lei CMVC nº 1.149, de
2017) mereceria, em obediência ao artigo
48, III, da Lei Orgânica do Município,
tramitar como projeto de lei
complementar.
O Supremo Tribunal Federal já pacificou o
entendimento de que não há hierarquia
normativa entre lei complementar e lei
ordinária, contudo, que a lei ordinária não
pode regular matéria reservada à lei
complementar, situação que, constatada,

configura vício de inconstitucionalidade
formal.
Conclui-se, pois, primeiramente, que o
projeto de lei 157, de 2017, está eivado
do vício de inconstitucionalidade formal,
por não cumprir com o princípio da
legalidade, ao violar o enunciado
normativo que estipula a regra jurídica de
que matérias objeto do Código de
Posturas devem receber o tratamento
jurídico do processo legislativo previsto às
leis complementares.
Quanto ao interesse público,
propriamente dito, temos que a proteção
ao silêncio tem sido o escopo do
ordenamento jurídico brasileiro. O silêncio
é protegido em ultima ratio, por meio da
Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei
3.688, de 1941), a qual prevê como
contravenção passível de prisão de 15
dias a 03 meses, ou multa, aquele cuja
conduta perturbar alguém no trabalho ou
no sossego, por exemplo, na hipótese de
exercício de profissão ruidosa, ou
abusando de instrumentos sonoros. A
legislação ambiental, por meio da Lei
Federal 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, em seu artigo 54, também pune
com reclusão aquele cuja conduta
provoque poluição sonora que possa
resultar em danos à saúde humana.
No Código de Trânsito Nacional, a
violação ao silêncio pode ensejar
punições administrativas de natureza
média e grave, admitindo-se da remoção
à retenção do veículo, cumulativamente à
aplicação de multa. A Constituição
Federal, em seu artigo 225,§1º, inciso IV,
bem como a Constituição do Estado da
Bahia, e, seu artigo 214, inciso IV,
dispõem sobre o dever jurídico de realizar
o estudo de impacto ambiental para
instalação de atividade potencialmente
causadora de degradação ao meio
ambiente.

Enfim, o silêncio tem prioridade para o
cidadão. De modo que a legislação em
vigor, por meio do Código de Posturas, ao
dispor que compete ao Poder Executivo
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disciplinar e controlar a prestação de
serviço de propaganda, por meio de alto-
falantes, amplificadores de som e
aparelhos de reprodução eletroacústica
em geral, fixos ou volantes, é uma
garantia para o cidadão de que à medida
que o poder de polícia constatar a
presença de poluição sonora o mais
agilmente adeque as normas
administrativas em vigor para a melhor
proteção do sossego.

Assim, submeto à apreciação dos dignos
vereadores e vereadoras as razões do
veto total ao projeto de lei 157, de 2017
(Lei CMVC 1.149, de 2017), esperando a
manutenção do veto, o que não esgota o
diálogo profícuo e produtivo que pode ser
encampado pelos Poderes Executivo e
Legislativo sobre o tema em questão.
Atenciosamente,

Gabinete do Prefeito, 23 de janeiro de
2018.

Herzem Gusmão Pereira
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI Nº 157/2017
(LEI CMVC Nº 1.149, DE 13 DE

DEZEMBRO DE 2017.)

Dispõe sobre o funcionamento de
propaganda volante no âmbito do
município de Vitória da Conquista - Bahia
e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
DA CONQUISTA , Estado da Bahia, no
uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º É permitida a propaganda volante
para a divulgação de mensagens
comerciais, esportivas, culturais,
religiosas e de interesse comunitário,
obedecidos aos requisitos desta lei.
(VETADO)

Art. 2º O Poder Executivo, através da
Secretaria Competente, fica responsável

pelo cadastramento, vistoria, fiscalização
e emissão do alvará de licença, que
poderá ser renovado anualmente.
(VETADO)

§1º No alvará de licença fornecido pelo
Poder Executivo, deverá constar o nome
do motorista e, no máximo, outros dois
substitutos, que poderão ser substituídos
mediante requerimento endereçado ao
setor competente. (VETADO)

§ 2 º O motorista do veículo com
propaganda volante de anúncios com fins
comerciais será obrigado a apresentar a
licença de autorização dada pela
Secretaria Competente sempre que for
abordado pelas autoridades competentes.
(VETADO)

Art. 3º Somente será permitida a
sonorização nas ruas e propaganda
volante, nos horários compreendidos
entre as 08h às 12h e das 14h00 às 18h,
de segunda a sexta e aos sábados as 08h
às 12h. (VETADO)

§1ºAos domingos e feriados, está proibida
a sonorização e propaganda volante de
rua, exceto nos casos específicos
autorizados pelo Poder Executivo,
mediante requerimento prévio. (VETADO)

§2º Durante as atividades de propaganda
volante, quando os veículos estiverem
parados em semáforos, aguardando a
devida liberação, o volume do som
emitido deverá ser diminuído, de modo a
não perturbar o bem-estar e o sossego
público. (VETADO)

Art. 4º O nível máximo de som permitido
será de 70 decibéis na escala de
compensação A (70dba), em áreas
permitidas, medidos a trinta metros de
distância do veículo propagandista.
(VETADO)

Art. 5º A emissão de sons nas vias
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públicas deverá ser interrompida a uma
distância de 100 (cem) metros de
hospitais, pronto socorros, asilos, templos
religiosos, clínicas, escolas e repartições
públicas. (VETADO)

Art.6º É de responsabilidade da pessoa
física ou jurídica o dano ambiental e
material causado nas vias públicas.
(VETADO)
§1º Toda gravação com texto difamatório
é de responsabilidade do proprietário.
(VETADO)

Art. 7º Para obtenção e concessão da
licença de funcionamento para
propaganda volante, a Administração
Pública deverá exigir da empresa ou
pessoa física, como for o caso: (VETADO)

a) Certidões negativas de débitos com o
Município, União e o Estado; (VETADO)

b) Certidão de antecedentes criminais;
(VETADO)

c) Apresentar veículo em boas condições
de uso. (VETADO)

Art. 8º Os condutores dos veículos
credenciados que infringirem a lei
sujeitam-se: (VETADO)
I - Na primeira oportunidade, em
advertência escrita; (VETADO)
II - Em caso de reincidência, poderão ter
suas licenças suspensas ou cassadas,
bem como aplicação de multa de acordo
com a Resolução do Contran que
regulamenta o Artigo 228 do Código de
Trânsito Brasileiro. (VETADO)

Art. 9º O proprietário do veículo com
propaganda sonora que estiver
funcionando sem a devida autorização e
em desacordo com esta lei se sujeita, na
primeira oportunidade, em advertência
escrita, e, em caso de reincidência a
aplicação de multa. (VETADO)
§1º Caso persista na infração de veículo
sem autorização, a multa será dobrada.

(VETADO)
§2º Fica a cargo do Poder Executivo
Municipal a promoção da fiscalização e
regulamentação para o cumprimento da
lei. (VETADO)

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições
em contrário. (VETADO)
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