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PARECER Nº 1380/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0198/19. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da nobre Vereadora Sandra Tadeu, que dispõe 
sobre a proibição de som acima de 85 (oitenta e cinco) decibéis em casas de shows e boates. 

De acordo com o projeto, ficam as casas noturnas, boates, casas de shows, 
danceterias e estabelecimentos similares proibidos de propagar som acima de 85 (oitenta e 
cinco) decibéis. 

A propositura estabelece as penalidades para os estabelecimentos que descumprirem 
as disposições. 

No que tange ao aspecto formal, o projeto encontra fundamento no artigo 37, caput, da 
Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos. 

O Município possui competência para editar normas de interesse local, nos termos dos 
artigos 30, I e II, da Constituição Federal e artigos 13, I e II, da Lei Orgânica do Município, 
suplementando a legislação federal e a estadual. 

Como se percebe, o projeto visa coibir a poluição sonora no interior dos 
estabelecimentos listados e, consequentemente, proteger a saúde dos cidadãos. 

Nesta medida, versa a propositura sobre a proteção do consumidor e defesa da saúde 
pública, podendo prosseguir em tramitação, eis que elaborada no regular exercício da 
competência legislativa desta Casa, consoante restará demonstrado. 

Com efeito, apesar de o art. 24, inciso V, da Constituição da República estabelecer 
como competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre produção e 
consumo (inciso V) e sobre proteção e defesa da saúde (inciso XII), nos termos de seu art. 30, 
incisos I e II, os Municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local e 
suplementar a legislação federal e estadual no que couber, de forma que podem dispor sobre 
estes assuntos, no âmbito do interesse local. 

Por outro lado, sobre o exercício da atividade econômica em território municipal, dispõe 
a Lei Orgânica do Município de São Paulo: 

Art. 160O Poder Municipal disciplinará as atividades econômicas desenvolvidas em seu 
território, cabendo-lhe, quanto aos estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços e 
similares, dentre outras, as seguintes atribuições: 

(....) 

II  fixar horários e condições de funcionamento; 

III  fiscalizar as suas atividades de maneira a garantir que não se tornem prejudiciais ao 
meio ambiente e ao bem-estar da população; 

IV  estabelecer penalidades e aplicá-las aos infratores; 

(....) 

Nada obsta, desta forma, que o Poder Público, tendo por pressuposto sua competência 
legislativa suplementar relativa à matéria de proteção ao consumidor, fundamentado no poder 
de polícia, discipline a atividade econômica, por meio de imposição de obrigação aos 
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particulares, tendo em vista a preservação de relevante interesse público consubstanciado no 
resguardo do direito dos consumidores e defesa de sua saúde. 

Cuida-se, deste modo, de projeto fundamentado no Poder de Polícia do Município, 
poder inerente à Administração Municipal para restringir ou limitar direitos em benefício da 
coletividade, e cuja definição legal encontra-se estampada no art. 78 do Código Tributário 
Nacional: 

Art. 78  Considera-se poder de polícia a atividade da Administração Pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção 
de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas 
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao 
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

Segundo ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, pelo poder de polícia o Estado, 
mediante lei, condiciona, limita, o exercício da liberdade e da propriedade dos administrados, a 
fim de compatibilizá-las com o bem-estar social. Daí que a Administração fica incumbida de 
desenvolver certa atividade destinada a assegurar que a atuação dos particulares se mantenha 
consoante com as exigências legais, o que pressupõe a prática de atos, ora preventivos, ora 
fiscalizadores e ora repressivos. (In, Curso de Direito Administrativo, Ed. Malheiros, 5ª ed., p. 
353). 

Ainda sobre o tema, vale destacar que, no âmbito local, dispõe o art. 182, I, da Lei 
Orgânica do Município, que o Município coibirá qualquer tipo de atividade que implique em 
degradação ambiental e quaisquer outros prejuízos globais à vida, à qualidade de vida e ao 
meio ambiente, controlando e fiscalizando a instalação, proteção, estocagem, transporte, 
comercialização e utilização de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco efetivo 
ou potencial à qualidade de vida e ao meio ambiente. 

Em sintonia com o ordenamento jurídico, a Resolução CONAMA n° 2, de 08 de março 
de 1990, estabelece que compete aos Estados e Municípios a fixação dos limites máximos de 
emissão sonora, de modo que o projeto está amparado em sua competência legislativa para 
dispor sobre o assunto, como se observa: 

Art. 3° Disposições Gerais: 

· Compete ao IBAMA a coordenação do Programa SILÊNCIO; 

· Compete aos estados e municípios o estabelecimento e implementação dos 
programas estaduais de educação e controle da poluição sonora, em conformidade com o 
estabelecido no Programa SILÊNCIO; 

· Compete aos estados e municípios a definição das sub-regiões e áreas de 
implementação previstas no Programa SILÊNCIO; 

· Sempre que necessário, os limites máximos de emissão poderão ter valores mais 
rígidos fixados a nível estadual e municipal. 

· Em qualquer tempo este Programa estará sujeito a revisão, tendo em vista a 
necessidade de atendimento a qualidade ambiental. 

No mesmo sentido, a Lei n° 16.402, de 22 de março de 2016, que disciplina o 
parcelamento, uso e ocupação do solo, na seção que trata do desrespeito aos parâmetros de 
incomodidade, contém a previsão de que a lei municipal pode estabelecer os níveis de emissão 
de ruídos, inclusive de modo mais restritivo do que a lei federal: 

Art. 146. Fica proibida a emissão de ruídos, produzidos por quaisquer meios ou de 
quaisquer espécies, com níveis superiores aos determinados pela legislação federal, estadual 
ou municipal, prevalecendo a mais restritiva. 

Com relação aos ruídos emitidos na Cidade de São Paulo, a Lei Municipal n° 11.804, 
de 19 de junho de 1995 estabelece: 

Art. 2° São prejudiciais à saúde e ao sossego público emissões de ruídos em níveis 
superiores ao traçado pela Norma Brasileira Registrada (NBR) 10.151 da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas. 
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A NBR 10.151:2019, atualizada e revisada em 31 de maio de 2019, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas  ABNT estabelece os níveis de ruídos dos ambientes externos, 
discriminados de acordo com a natureza dos usos de cada área (se residencial, comercial, 
industrial ou mista), sendo que o valor mais elevado desta norma é de 70 decibéis. 

Vê-se que a limitação da emissão de ruídos em ambientes externos é menor que a ora 
pretendida. Contudo, tendo em vista que o projeto visa à limitação de decibéis no interior de 
casas noturnas, boates, casas de show, danceterias e estabelecimentos similares, é 
juridicamente possível a previsão de 85 decibéis, competindo às demais Comissões a análise 
do mérito da propositura. 

Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE, na forma do substitutivo ao final 
apresentado para adaptar o texto à técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar nº 
95/1998: 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0198/19 

Dispõe sobre a proibição de emissão de ruídos acima de 85 (oitenta e cinco) decibéis 
no interior de casas noturnas, casas de shows, danceterias, boates e estabelecimentos 
similares. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Ficam as casas noturnas, casas de shows, danceterias, boates e 
estabelecimentos similares proibidos de propagar ruído superior a 85 (oitenta e cinco) decibéis. 

Art. 2º A medição da poluição sonora será efetuada no interior do estabelecimento, 
com medidor de nível de som que atenda às recomendações da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). 

Art. 3º Os estabelecimentos que descumprirem o disposto nesta lei estarão sujeitos às 
seguintes penalidades: 

I - notificação para cumprimento desta lei no prazo de 30 (trinta) dias; 

II - multa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo dobrada em caso de 
reincidência; 

III - suspensão do funcionamento das atividades por 30 (trinta) dias, caso não seja 
sanada a irregularidade após a aplicação da notificação e da multa; 

IV - cassação do alvará de funcionamento. 

Parágrafo único. O valor da multa de que trata o inciso II do caput deste artigo será 
atualizado anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, 
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício 
anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será adotado outro criado pela 
legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. 

Art. 4º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor após 180 (cento e oitenta) dias da data sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 28/08/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PR) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) - Relator 

Rinaldi Digilio (PRB) 
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Rute Costa (PSD) 

Sandra Tadeu (DEM) 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/08/2019, p. 89 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


