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P O D E R  E X E C U T I V O

DECRETOS

DECRETO-N Nº 2.885, DE 01 DE DEZEMBRO DE 
2021.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DE ATO 
ADMINISTRATIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que consta do processo administrativo sob Protocolo 
nº 86748/2021,

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterado o item V, do Art. 2º do Decreto-N nº 
2.874, de 12 de novembro de 2021, que Instituiu Comissão 
Técnica Especial Multissetorial e Multidisciplinar para 
estudos e elaboração do PDM - Plano Diretor Municipal, 
passando a viger com a seguinte redação:

V – Procuradoria Geral do Município

a) Diogo Fonseca Tavares, Matrícula 10795701, efetivo no 
cargo de Procurador Municipal;

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito
Marataízes/ES, 01 de dezembro de 2021.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO-N Nº 2.886, DE 01 DE DEZEMBRO DE 
2021.

DISPÕE SOBRE O CONTROLE DA POLUIÇÃO SONORA 
E OS LIMITES MÁXIMOS DE INTENSIDADE DA EMISSÃO 
DE SONS E RUÍDOS RESULTANTES DE ATIVIDADES 
URBANAS E RURAIS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 
MARATAÍZES-ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município, 

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Este Decreto estabelece as normas gerais sobre 
o controle da poluição sonora e dispõe sobre os limites 
máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos 
resultantes de atividades urbanas e rurais no âmbito do 
Município de Marataízes-ES.

Art. 2º - É proibido perturbar o sossego e o bem-estar 
público da população pela emissão de sons e ruídos por 
quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis 
máximos de intensidade fixados neste Decreto.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES ESPECÍFICAS

Art. 3º - Para os efeitos deste Decreto, são estabelecidas as 
seguintes definições:
I – poluição sonora: toda emissão de som que, direta ou 
indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança 
e ao bem-estar da coletividade ou transgrida o disposto 
neste Decreto;
II – atividades potencialmente poluidoras: atividades 
suscetíveis de produzir ruído nocivo ou incomodativo para 
os que habitem, trabalhem ou permaneçam nas imediações 
do local de onde decorre;
III – atividades ruidosas temporárias: atividades ruidosas 
que assumem caráter não permanente, tais como obras 
de construção civil, competições desportivas, espetáculos, 
festas ou outros eventos de diversão, feiras, mercados, etc.;
IV – ruído de vizinhança: todo ruído não enquadrável em 
atos ou atividades sujeitas a regime específico no âmbito 
do presente dispositivo legal, associado ao uso habitacional 
e às atividades que lhe são inerentes, produzido em 
lugar público ou privado, diretamente por alguém ou por 
intermédio de outrem, ou de dispositivo à sua guarda, ou 
de animal colocado sob sua responsabilidade que, pela 
duração, repetição ou intensidade do ruído, seja suscetível 
de atentar contra a tranquilidade da vizinhança ou a saúde 
pública;
V – meio ambiente: é o conjunto formado pelo meio físico e 
os elementos naturais, sociais e econômicos nele contidos;
VI – som: fenômeno físico provocado pela propagação 
de vibrações mecânicas em um meio elástico, dentro de 
faixa de frequência de 16Hz (dezesseis hertz) a 20kHz 
(vinte quilohertz), e passível de excitar o aparelho auditivo 
humano;


