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1 - OBJETO
Projeto de Lei n o 1.253/97, de autoria do Deputado Geraldo Rezende,

publicado no "Minas Gerais" de 12/6/97.

2- ASSUNTO
Altera a Lei n° 7.302, de 21/7/78, que dispOe sobre a protecão contra

a poluicao sonora no Estado de Minas Gerais.

3- sn'uAcAo ATUAL
o projeto de lei em tela visa alterar a Lei n o 7.302, de 21/7/78,

acrescentando ao art. 4 1 , que trata das permissoes no tocante a rufdos, o inciso X, corn
o seguinte teor: "X- de amplificadores de voz, alto-falantes e similares, instalados ern.
vefculos ou pontos fixos, desde que obedecida a legislacão pertinente".
A referida lei já foi alterada em duas ocasiOes, quais sejam:

- pela Lei n° 7.604, de 10/12/79, que acrescentou ao art. 30

parágrafo iinico, da forma seguinte:
Art. 30 - São expressamente proibidos, independentemente de medicao

de nfvel sonoro, os ruIdos:
I-........................................................
II - produzidos por apareihos ou instrumentos de qualquer natureza,

utilizados em pregoes, animncios ou propagandas nas vias pi.Iblicas, para elas dirigidos:
Parágrafo tinico - A proibicao prevista no inciso II deste artigo não se

aplica aos municIpios onde inexistir emissora de radio, observado o horario
compreendido nos perlodos das 8 (oito) as ii (onze) horas e 13 (treze) as 20 (vinte)
horas.".

A segunda alteraçao foi feita pela Lei n° io. 100, de 17/1/90, que deu
nova redacao ao art. 2 0 , ampliando-o e detaihando as medicOes dos ruIdos, a avaliacao
dos nfveis e o apareiho medidor.

4- PONTOS DE ATENcA0
- A Lei n° 7.302, de 1978, popularmente chamada de "Lei do

Silêncio", tern por objetivo proteger a comunidade mineira contra a poluicao sonora.
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- 0 projeto de lei em comento visa acrescentar ao art. 4 1 , que trata das
permissOes, o inciso X, permitindo os rufdos que provenham "de amplificadores de voz,
alto-falantes e similares, instalados em veIculos ou pontos fixos, desde que obedecida a
legislacAo pertinente".

- No art. 30, II, da lei a ser alterada, temos, como proibicao expressa,
"Os ruldos produzidos por apareihos ou instrurnentos de qualquer natureza utilizados em
pregoes, animncios ou propagandas nas vias ptIblicas, para elas dirigidos.".

- No mesmo art. 3 1 , III, temos, tambëm como proibicao expressa, "os
rufdos produzidos por buzinas ou por pregOes, antincios ou propagandas, a viva voz,
nas vias ptIblicas, em local considerado pela autoridade competente como 'zona de
silêncio".

A Constituicao Federal, no art. 24, que disciplina a legislacao
concorrente da Uniäo, Estados e Distrito Federal, prevê, no inciso VI, a competência
concorrente de legislar sobre protecao do rneio ambiente e controle da poluicao. No
mesmo artigo, § 1°, temos que, "no âmbito da legislacao concorrente, a competência da
União lirnitar-se-á a estabelecer normas gerais."

Ainda no âmbito federal, sobre o assunto em análise, temos:
- A Lei no 6.938, de 1981, criou o Conseiho Nacional do Meio

Ambiente - CONAMA -, Orgäo consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio
Ambiente, para assuntos ambientais.

o §1 0 do art. 61 dessa lei determina que os Estados "elaborarão
normas supletivas e complementares e padroes relacionados corn o meio ambiente,
observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA.

Com referência a poluicão sonora, o CONAMA baixou as ResolucOes
nos 1 e 2, ambas de 8/3/90, sendo que esta tiltima instituiu o "Programa Silêncio",
com vistas a controlar o ruIdo excessivo que possa interferir na saüde e bem-estar da
populacao.

- No art. 3 0 da Resolucao n o 2, temos que "compete aos estados e
municIpios o estabelecimento e implementacAo dos Programas Estaduais de Educacao e
Controle da Poluicao Sonora, em conformidade corn o estabelecido no 'Programa
Silêncio' " e, ainda no mesmo artigo: "sempre que necessário, os limites mäximos de
ernissäo poderao ter valores mais rIgidos fixados a nIvel estadual e municipal".

- Importante citar tarnbém o inciso VII da ResolucAo n o 1 do
CONAMA que determina: "todas as normas reguladoras da poluicao sonora, emitidas a
partir da presente data, deverAo ser compatibilizadas corn a presente Resoluçao".

- A Portaria no 92, de 19/6/80, do Ministério do Interior, acoihendo
proposta do Secretário do Meio Ambiente, estabelece os nIveis, padrOes, cntërios e
diretrizes de emissão de Sons e ruIdos, determinando o mImero de decibéis permitidos
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nas várias situaçöes em que podem ocorrer, tais como ambiente interior ou exterior,
horrio diurno ou noturno, natureza das atividades emissoras, variando de 10 (dez) a 70
(setenta) decibéis - dB(A), conforme seja provocado durante o dia ou durante a noite,
em ambiente exterior ou interior, considerando-se amda os ruIdos de fundo existentes
no local, obedecendo-se aos nfveis estabelecidos pela norma fixada pela Associacao
Brasileira de Normas Técmcas - ABNT -, sempre corn interesse na satide, segurança e
sossego pUblico - o interesse geral se sobrepondo ao particular.

5- TRAMITAçAO
Em dois turnos.
Disiribuiçäo: ComissOes de ConstituicAo e Justiça, de SaUde e Ação

Social e de FiscalizaçAo Fmanceira e Orçamentárial.
Data de elaboracäo: 12/8/97.
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