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LEI Nº 449/2022  

Acrescente-se O CAPÍTULO VII à Lei 435/21, que “Dispõe” sobre a 

realização de festas no Município de Urbano Santos, disciplina o horário 

de funcionamento de bares e similares, institui medidas de combate à 

poluição sonora e à perturbação da ordem e do sossego e dá outras 

providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE URBANO SANTOS, ESTADO DO MARANHÃO, senhor Clemilton Barros 
Araújo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
LEI.  

Capítulo I 

Das Disposições Gerais 

Art. 1°. Acrescenta-se à Lei 435, de 02 de dezembro de 2021, o capítulo VII, que trata das 
penalidades aplicadas pelo descumprimento da Lei, passando a vigorar com a seguinte redação:  

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................  

CAPÍTULO VII 
Das Penalidades 

 

Art. 22. O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades, 
sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis, inclusive aquelas previstas na legislação de 
proteção da criança e do adolescente: 
 
I - Suspensão do evento; 
II - Interdição do local do evento;  
III -Suspensão de nova autorização para a realização de eventos para o período de 01 (um) ano; 
IV- Multa pecuniária no valor de um salário mínimo;  
V - Cassação do alvará da empresa promotora do evento, a ser aplicada quando da continuidade 
da infração, após a suspensão ou interdição.  
 
§1º - As penalidades previstas neste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo 
com a natureza e gravidade da infração.  
§2º - Responderá pelas infrações quem, por qualquer modo as cometer, concorrer para a sua 
prática, ou delas se beneficiar.  
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§3º - Responderá, solidariamente, pelas multas os sócios e administradores da empresa 
infratora.  
§4º - Não será concedido alvará em favor de empresa em cujo quadro societário conste sócio ou 
administrador de empresa que esteja em cumprimento da pena prevista no inciso III do caput 
deste artigo.  
 
Art. 23. O promotor do evento incorrerá em multa no valor de um salário mínimo se no local for 
encontrado menor em desacordo com a legislação da infância e juventude. 
 
Art. 24. Os valores arrecadados com as multas decorrentes desta Lei serão repassados 
integralmente a conta geral do fundo de participação do município.  
 
Art. 25. Fica instituído, no âmbito do Município de Urbano Santos, a obrigatoriedade para os 
promotores de shows, festas e eventos com mais de 150 (cento e cinquenta) pessoas, a 
manutenção de equipes de brigada profissional, composta por bombeiro civil, dispondo de pelo 
menos 01 (um) profissional acima mencionado a cada 150 (cento e cinquenta) pessoas nos 
eventos. 
 
Art. 26. Os dispositivos desta lei não serão aplicados quando confrontarem com a Legislação 
Estadual e com as constituições Federal e Estadual.  
 

Art. 27. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.  

 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URBANO SANTOS, ESTADO DO MARANHÃO, AOS OITO DIAS 

DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 

 

 

 

CLEMILTON BARROS ARAÚJO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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