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PORTARIA N° 001/2020 –DPCM/DIVERSOS 
 
                                                                                                    Moju, 14 de agosto de 2020. 
 

GUSTAVO ROCHA AMOGLIA, Delegado 
de Polícia Civil, lotado no Município de 
Moju/PA,  no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais etc.  

 
CONSIDERANDO: as atribuições constitucionais da Polícia Civil, insculpidas no artigo 
144, §4°, da Constituição da República Federativa do Brasil; 
 
CONSIDERANDO: o art. 5° da LEI COMPLEMENTAR Nº 22, DE 15 DE MARÇO DE 1994 
que dispõe: Art. 5° - São funções institucionais exclusivas da Polícia Civil, a de polícia 
judiciária, investigatória policial, a de caráter criminalístico e criminológico, a cautelar 
pré-processual, a preventiva da ordem e dos direitos, o combate eficaz da 
criminalidade e da violência, além das seguintes: IX - exercer a fiscalização de jogos e 
diversões públicas, expedindo o competente alvará, a seu critério, mediante o 
pagamento das taxas decorrentes do poder de polícia.  
 
CONSIDERANDO: o que dispõe o art. Art. 225, CF/88: “Todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 
 
CONSIDERANDO: a necessidade de regulamentar as diversões públicas na Orla 
Divino Espírito Santo, localizada no município de Moju/PA. 
 
CONSIDERANDO: o aumento dos níveis de poluição sonora provocados por carros de 
som, carretinhas de som e demais instrumentos sonoros, sendo necessárias medidas 
enérgicas para coibir tais práticas, não permitindo que se intensifiquem em região de 
área residencial 
 
CONSIDERANDO, o nível aceitável de ruído, de acordo com a intensidade de 
decibéis, é elemento essencial para a salubridade pública e que esses parâmetros são 
definidos pelos institutos técnicos e aferidos pelos órgãos oficiais no exercício do 
poder de polícia administrativa;  
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RESOLVE: 
 

I- DETERMINAR, que a partir da presente PORTARIA, a emissão de sons e ruídos 
decorrentes de qualquer atividade desenvolvida no Município, especialmente 
na Orla Divino Espírito Santo, obedecerá aos padrões estabelecidos por esta 
Portaria, objetivando garantir a saúde, a segurança, o sossego e o bem estar 
públicos.  

 

II-    DETERMINAR, tendo em vista o inciso I da RESOLUÇÃO CONAMA nº 1, de 8 
de março de 1990 c/c NBR 10.152, NBR 10.151 da ABNT e a RECOMENDAÇÃO 
ADMINISTRATIVA Nº 001/2013-MP/2ºPJ/MA/PC/HU do MPPA, que para os 
efeitos desta portaria, os níveis máximos de sons e ruídos, de qualquer fonte 
emissora e natureza, em empreendimentos ou atividades residenciais, 
comerciais, de serviços, institucionais, industriais ou especiais, públicas ou 
privadas assim como em veículos automotores são de: 

 

 
 
 III – PROIBIR o fornecimento e consumo de bebidas, alcoólicas ou não, em garrafas 

ou quaisquer recipientes de vidro ou similares, que possam servir como 
instrumento para lesão ou para expor a perigo de lesão a integridade física dos 
frequentadores da Orla Divino Espírito Santo. 

 
IV –   PROIBIR o estacionamento e operação de carros de som, minitrios e trio elétrico 

na Orla Divino Espírito Santo, bem como carretinhas de som, realização de 
shows e música ao vivo, aplicando-se analogicamente a definição dada pelo art. 
9°-A, § 12, da lei 9.504/97: 

 
§ 12.  Para efeitos desta Lei, considera-se:  
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I - carro de som: veículo automotor que usa equipamento de som com potência 

nominal de amplificação de, no máximo, 10.000 (dez mil) watts;   (Incluído pela Lei nº 

12.891, de 2013) 

II - minitrio: veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal 

de amplificação maior que 10.000 (dez mil) watts e até 20.000 (vinte mil) 

watts;   (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013) 

III - trio elétrico: veículo automotor que usa equipamento de som com potência 

nominal de amplificação maior que 20.000 (vinte mil) watts. 

 
V – ADVERTIR aos relutantes que o descumprimento da presente portaria ou de 

ordens legais emanadas por agentes públicos de segurança, departamento de 
trânsito, servidores da secretaria  municipal de meio ambiente , entre outros, 
pode configurar a prática dos crimes de desobediência (art. 330, do Código 
Penal Brasileiro, com penas detenção, de quinze dias a seis meses, e multa),  
resistência ( art. 329, do CPB, com penas de detenção, de dois meses a dois 
anos) ou desacato (art. 331, do CPB, com penas de detenção, de seis meses a 
dois anos, ou multa), conforme o caso, sem prejuízo de outros delitos porventura 
praticados, com condução coercitiva do autor do fato para lavratura de Termo 
Circunstanciado de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Moju/PA. 

 
VI – ADVERTIR que o abuso de instrumentos acústicos ou sonoros, ocasionando 

poluição sonora em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à 
saúde humana é prevista como crime no art. 54 da Lei 9.605/98, punido com 
pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa, podendo ser também 
tipificada como contravenção penal do art. 42 do DECRETO-LEI Nº 3.688, DE 3 
DE OUTUBRO DE 1941 - Perturbação do trabalho ou sossego alheios – punida 
com prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa. 

 
VII – ADVERTIR que a prática do crime ambiental de poluição sonora, além de 

sujeitar o autor do fato à condução coercitiva à Delegacia de Polícia Local para 
lavratura de procedimento criminal com incurso nas penas previstas na lei 
9.605/98, acarretará a apreensão do instrumento e de quaisquer aparelhos de 
som, com a posterior perda e venda em leilão público, após o trânsito em 
julgado da sentença penal condenatória, nos termos do art. 25, caput e §5°, da 
lei 9.605/98. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12891.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12891.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12891.htm#art3
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 VIII -  Encaminhe-se cópia ao Comando  da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros militar, 

Secretaria Municipal de Segurança Pública, Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente  e demais órgãos para conhecimento; 

 

   IX-  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 
 
 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

 
 
 
 
 

                                            GUSTAVO ROCHA AMOGLIA 
Delegado de Polícia Civil  

Titular da Delegacia de Polícia Civil de Moju 
Mat. 5940387 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


