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PARECER Nº 2453/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0750/17. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da nobre Vereadora Rute Costa, que dispõe 
sobre a aplicação de multa para poluição sonora de alarmes em veículos automotores 
estacionados em vias públicas, e dá outras providências. 

De acordo com o projeto, os ruídos produzidos acima de 80 decibéis, conforme dispõe 
o Código de Trânsito Brasileiro e medidas regulamentares, ficam sujeitos à infração grave, no 
caso de importunar até 10 (dez) minutos; multa, no caso de importunar até 20 (vinte) minutos; e 
medida administrativa de retenção do veículo para regularização, caso importune por mais de 
30 (trinta) minutos. 

A propositura também estende o tratamento para qualquer tipo de ruídos, algazarras, 
barulhos ou sons de qualquer natureza. 

Sob o aspecto jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em tramitação, 
eis que apresentada no exercício da competência legislativa desta Casa. 

No que tange ao aspecto formal, a propositura 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. Conforme dispõe o art. 24, 
VIII, da Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente. 

Tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com o art. 30, incisos I e II da 
Carta Magna, de acordo com os quais compete aos Municípios legislar sobre assuntos de 
interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber, ainda mais 
levando em consideração a competência material comum de todos os entes federados para 
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (CF, art. 23, VI). 

Nesta toada, o Supremo Tribunal Federal decidiu, recentemente, que o Município tem 
competência para legislar sobre meio ambiente e controle da poluição, quando se tratar de 
interesse local (RE 194.704/MG). Ademais, o Município pode legislar sobre meio ambiente, de 
forma mais restritiva e protetiva, respeitadas as diretrizes estabelecidas em âmbito federal e 
estadual. Ilustra de forma clara o seguinte julgado: 

Não há usurpação de competência da União para legislar sobre direito comercial e 
comércio interestadual porque o ato normativo impugnado buscou, tão somente, assegurar a 
proteção ao consumidor. Precedente deste Tribunal (ADI 1.980, Rel. Min. Sydney Sanches) no 
sentido de que não invade esfera de competência da União, para legislar sobre normas gerais, 
lei paranaense que assegura ao consumidor o direito de obter informações sobre produtos 
combustíveis. (ADI nº 2.832-4/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Em matéria de proteção à 
saúde e de defesa do meio ambiente, a competência legislativa é concorrente, a teor do art. 24, 
VI e XII, da Constituição. De outro lado, também, a defesa da saúde, conforme estabelece o 
art. 196 da Carta Magna é competência do Estado genericamente compreendido. Portanto, não 
é apenas da União, mas também dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios. 
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(...) 

Por fim, como bem ressaltei, em voto oral, quando do julgamento da ADI 3.937-MC/SP, 
Rel. Min. Marco Aurélio,tenho defendido, não apenas em sede acadêmica, mas também em 
algumas decisões que proferi já na Corte Estadual a qual pertenci, como também tive 
oportunidade de manifestar esse entendimento nesta Suprema Corte, no sentido de que, em 
matéria de proteção do meio ambiente e em matéria de defesa da saúde pública, nada impede 
que a legislação estadual e a legislação municipal sejam mais restritivas do que a legislação da 
União e a legislação do próprio Estado, em se tratando dos municípios. (ADPF nº 109, Relator 
Ministro Ricardo Lewandowski. DJ 22/04/2009, grifamos). 

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. 

Ademais, a propositura encontra fundamento no poder de polícia do Município, cuja 
definição legal encontra-se traçada no art. 78 do Código Tributário Nacional, verbis: 

Art. 78. Considera-se poder de polícia 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. 

Sobre o tema, ensina Hely Lopes Meirelles, que "compete ao Município a polícia 
administrativa das atividades urbanas em geral, para a ordenação da vida da cidade. Esse 
policiamento se estende a todas as atividades e estabelecimentos urbanos, desde a sua 
localização até a instalação e funcionamento (...) Para esse policiamento deve o Município 
indicar o proceder do administrado, regulamentar a fiscalização e cobrar as taxas estabelecidas 
por lei. Nessa regulamentação se inclui a fixação de horário do comércio em geral e das 
diversificações para certas atividades ou estabelecimentos, bem como o modo de 
apresentação das mercadorias, utilidades e serviços oferecidos ao público". (in "Direito 
Municipal Brasileiro", 6ª ed., Ed. Malheiros, págs. 370,371). 

Também o art. 160 da Lei Orgânica do Município confere respaldo à propositura, uma 
vez que dispõe competir ao Poder Municipal disciplinar as atividades econômicas 
desenvolvidas em seu território, verbis: 

Art. 160  O 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: 

(...) 

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

Durante a tramitação do projeto deverão ser realizadas duas audiências públicas em 
atenção ao disposto no art. 41, VIII, da Lei Orgânica do Município. 

Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na 
forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa. 

Ante o exposto, na forma do Substitutivo que segue, apresentado para adequar o texto 
à técnica legislativa disciplinada pela Lei Complementar n° 95/98, somos PELA LEGALIDADE. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0750/17 
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Dispõe sobre a aplicação de multa para poluição sonora de alarmes em veículos 
automotores estacionados em vias públicas. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por poluição sonora a degradação 
da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a 
saúde, a segurança e o bem-estar da população. 

Paragrafo Único. O nível máximo de som ou ruído permitido para veículos é de 80 dB 
(oitenta decibéis). 

Art. 2º É proibido perturbar o sossego e o bem-estar públicos ou da vizinhança com 
ruídos, algazarras, barulhos ou sons de qualquer natureza, excessivos e evitáveis, produzidos 
por qualquer forma, que excedam os níveis de decibéis permitidos em lei. 

Art. 3º A instalação e o funcionamento de qualquer tipo de aparelho sonoro, 
instrumento de alerta de empresas privadas ou qualquer engenho que produza ruídos, acima 
do limite legal de 80 dB (oitenta decibéis), durante o dia, no exterior das residências, 
estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e similares, e que perturbem 
o sossego e o bem-estar público com ruídos constantes, sujeita o infrator às seguintes 
penalidades: 

I  advertência: para a exposição de ruídos por até 10 minutos; 

II  multa: para a exposição de ruídos de até 20 minutos; 

III - retenção do veículo para regularização: para a exposição de ruídos acima de 30 
minutos. 

Art. 4º A medição da pressão sonora será aferida pelo medidor de nível de pressão 
sonora, próximo ao veiculo. 

Art. 5º Em caso de denúncia anônima, serão utilizados como referência os imóveis 
lindeiros ao local onde o ruído tem origem. 

Art. 6º O infrator terá até 30 (trinta) dias para transferir o auto de infração para a 
empresa prestadora do serviço de alarme, a qual terá o prazo de 8 (oito) dias, contados a partir 
do momento em que a empresa prestadora do serviço de alarme é informada da transferência 
do ato de infração, para apresentar defesa, instruída com as provas que possuir. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua promulgação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 11/12/2019. 

Aurélio Nomura (PSDB) - Presidente 

Caio Miranda Carneiro (PSB) 

Celso Jatene (PL) 

Cláudio Fonseca (CIDADANIA) 

Edir Sales (PSD) 

Reis (PT) 

Ricardo Nunes (MDB) 

Rinaldi Digilio (REPUBLICANOS) - Relator 

Sandra Tadeu (DEM) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/12/2019, p. 115 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

