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PUBLICADO DOC 24/06/2006 
 
 
 
 
PARECER Nº 1389/2003 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 307/00. 
Trata o Projeto de Lei nº 307/00, de autoria do nobre Vereador Goulart, de 
acrescentar inciso ao artigo 4º da Lei nº 11804/95, que dispõe sobre sons urbanos, 
e dar outras providências. 
O projeto exclui os estabelecimentos escolares da aplicação da Lei nº 11.804/95 
desde que os horários das atividades escolares não ultrapassem às 22 horas. A 
citada lei dispõe sobre a avaliação da aceitabilidade de ruídos na Cidade de São 
Paulo, visando o conforto da comunidade, indica as exceções, adota a NBR 10.151 
e define os períodos diurno das 6 às 20h, e noturno das 20 às 6h.  
O objetivo da proposta, segundo o autor, é dar um tratamento diferenciado aos 
estabelecimentos escolares com relação aos critérios de emissão de ruídos, pois os 
sons produzidos nos intervalos entre as aulas, em atividades esportivas, 
confraternizações, ensaios teatrais entre outros, podem elevar-se sensivelmente. O 
autor entende que essas atividades fazem parte do processo educativo, ampliando 
a capacidade de socialização entre os alunos.  
A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se pela legalidade da propositura. 
Analisando o projeto de lei a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio 
Ambiente verificou que a propositura acrescenta mais uma exceção às disposições 
da Lei 11.804/95, excluindo os estabelecimentos escolares do cumprimento das 
disposições contidas na Norma Brasileira Registrada - NBR - nº 10151, da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. As outras exceções constantes da Lei são 
para aparelhos sonoros em propaganda eleitoral, sereias de viaturas, manifestações 
autorizadas e sinos de templos entre as 7 e às 22 horas. 
A NBR 10.151 estabelece critérios para avaliação do nível de ruídos em áreas 
habitadas visando o conforto da comunidade, e especifica o método para a medição 
do ruído. Indica ainda, que o critério básico de ruído externo para áreas residenciais 
deve ser de 45 decibéis, e apresenta uma avaliação sobre a resposta estimada da 
comunidade quando o nível critério é ultrapassado. Em relação aos limites de 
horário, a NBR 10151 sugere os intervalos que compreendem os períodos diurno 
(6h às 20h) e noturno (20h às 6h), porém ressalva que tais limites podem ser 
definidos pelas autoridades locais de acordo com os hábitos da população. 
É importante notar a diferença de abordagem entre os critérios citados: o nível de 
ruído aceitável é definido em função do risco à saúde, enquanto os limites de 
horário podem ser ajustados em função dos padrões de conforto da comunidade; 
Nas audiências públicas realizadas no âmbito desta Comissão, discutiu-se sobre os 
efeitos do ruído sobre o organismo humano, além da surdez; que o som é saudável 
só em determinada harmonia, considerados os locais e horários apropriados; e que 
seria importante a formação de um grupo de estudo sobre o tema com a 
participação de especialistas aprofundando o debate sobre o impacto dos sons 
urbanos na qualidade de vida das pessoas. Apontou-se para o fato de que os ruídos 
relacionados com as atividades escolares decorrem de práticas cívicas, esportivas e 
culturais, e que se as escolas ficarem impossibilitadas de realizá-las haverá um 
conflito com a grade curricular determinada pela LDB. 
Consultado, o Executivo manifestou-se contrariamente ao projeto de lei uma vez 
que contraria as disposições do artigo 2º da Lei nº 11.986/96, que já define as 
exceções. 
Pelo exposto esta Comissão entende que da forma como a propositura foi 
formulada, não restará ao poder público um critério para fiscalização dos 
estabelecimentos escolares quanto à emissão de ruídos das 6h às 22h. Isto poderá 
causar um confronto com o Código de Obras e Edificações, já que o item 9.1.4. do 
anexo I da Lei nº 11.228/92 dispõe que: “As edificações deverão observar os 
princípios básicos de conforto, higiene e salubridade de forma a não transmitir aos 
imóveis vizinhos a aos logradouros públicos ruídos (grifo nosso), vibrações e 
temperaturas em níveis superiores aos previstos nos regulamentos oficiais 
próprios”. 
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Desta forma esta Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente é 
contrária à propositura.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
01/10/2003. 
TONINHO PAIVA – Presidente 
NABIL BONDUKI – Relator 
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