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PARECER Nº  401/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 0169/010.  
O projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Antonio Donato (PT), acrescenta 
parágrafos ao art.1º e 8° da Lei Municipal nº 11.501 de 11 de abril de 1994, 
alterada pela Lei Municipal Nº 11.986 de 16 de janeiro de 1996.  
De acordo com a propositura as concessionárias e permissionárias de serviços 
públicos deverão obedecer aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos na lei. A 
emissão de ruídos decorrente das obras e serviços realizados por concessionárias e 
permissionárias de serviços públicos deverá obedecer aos limites fixados para 
ambientes externos através da NBR 10.151 ou outra que vier substituí-la. A 
propositura acresce, ainda, parágrafo 4° ao artigo 8°, inserindo penalidade multa 
pecuniária às concessionárias e permissionárias de serviços públicos que 
descumprirem às disposições legais.  
Conforme justificativa do autor, a medida é de grande interesse público pois 
constante é a reclamação de munícipes acerca do elevado nível de ruído que as 
obras e serviços das concessionárias de serviços públicos têm gerado. Ressalta que 
as obras e serviços administrados pelas concessionárias e permissionárias 
normalmente são realizados no período noturno, causando perturbação ao meio 
ambiente urbano e refletindo, negativamente, na qualidade de vida da população, 
que fica sujeita a níveis de ruídos exacerbados decorrentes das atividades em 
questão  
A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
posicionou-se pela legalidade mediante apresentação de um substitutivo visando 
adequar a proposta à melhor técnica de elaboração legislativa, promove ajustes 
para que não se incorra na inobservância do principio constitucional da isonomia, 
considerando-se que obras e serviços privados seriam beneficiados com sanções 
menos gravosas constantes da Lei 13.885/04. Lembra, ainda, ser desnecessária a 
menção expressa à obediência dos limites fixados pela NBR 10.151, já que o 
projeto inclui as obras e serviços na disciplina da Lei 11.501/94, a qual já dispõe 
em seu art. 2° expressamente que “fica proibida a emissão de ruídos produzidos 
por quaisquer meios ou de espécies, com níveis superiores aos determinados pela 
legislação federal, estadual ou municipal, vigindo a mais restritiva”.  
A Digníssima Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, após realizar duas 
audiências públicas, manifestou-se favoravelmente a presente iniciativa, na forma 
do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Em face do exposto, e considerando que a iniciativa é de relevante interesse social, 
pois visa o bem estar dos paulistanos, a  Comissão de Trânsito, Transporte, 
Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia é favorável à aprovação do 
projeto, nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
gastronomia, em  11/04/2012  
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