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PARECER Nº 1310/2009 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 313/09. 
O presente projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Antonio Carlos Rodrigues, 
dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos de som, portáteis ou instalados em 
veículos automotores estacionados, nas vias e logradouros públicos, nos horários e nas 
condições que estabelece, e dá outras providências. 
A proposição proíbe o uso de instrumentos musicais, aparelhos de som de qualquer 
natureza e tipo, portáteis ou instalados em veículos automotores estacionados, nas 
vias e logradouros públicos do Município de São Paulo, quando o nível de ruído emitido 
por estes forem igual ou superior a 50 db (cinqüenta decibéis) medidos a dois metros 
da fonte de emissão, no período compreendido entre vinte e duas e oito horas. 
Estendendo tal proibição aos instrumentos musicais que emitam ruídos acima do 
estabelecido. Oferecendo definição, para fins deste projeto, de aparelho de som, vias e 
logradouros públicos.  
Excluindo, no entanto, da proibição, os aparelhos de som utilizados em veículos 
automotores em movimento.  
Em sua justificativa, o autor argumenta que o projeto de lei visa combater a poluição 
sonora, que causa vários danos ao corpo e à qualidade de vida das pessoas. 
Argumenta, ainda, que o excesso de ruídos provoca efeitos negativos sobre o sistema 
auditivo, além de provocar alterações comportamentais e orgânicas, tais como: 
insônia, estresse, depressão, surdez, agressividade, perda de atenção, de 
concentração e de memória, dores de cabeça, aumento de pressão arterial, cansaço, 
gastrite, úlcera, queda no rendimento do trabalho e no estudo. 
Defende sua iniciativa como forma de combate ao uso de aparelhos de som de forma 
indiscriminada, proibindo excessos e infligindo sanções ao infrator.  
Com fulcro nos artigos 13, inciso I, e 37, caput, ambos da Lei Orgânica do Município, a 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, manifestou-se pela 
constitucionalidade e legalidade da propositura, no parecer 947/09. 
A poluição sonora é uma modalidade poluição que vem se agravando com o tempo, 
exigindo soluções para controle de seus efeitos sobre o meio ambiente e a qualidade 
de vida dos cidadãos. Algumas das poluições existentes como, por exemplo, as 
provocadas pela poluição química da água e do ar podem ser facilmente identificadas, 
ao contrário da poluição sonora, cujos efeitos não são imediatos, sendo, porém, 
cumulativos e vão se sedimentando com o tempo podendo resultar, até mesmo, em 
surdez. 
Diante do exposto, a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente entende por 
oportuna e conveniente a presente medida, tendo em vista que esta estabelece limites 
de intensidade e horários para utilização dos aparelhos de som e instrumentos 
musicais, em respeito a critérios de tolerância e de vizinhança, minimizando os efeitos 
da poluição sonora, manifestando-se favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 
313/09.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 04/11/2009. 
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