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1 - OBJETO
Projeto de Lei n° 1.541197, de autoria do Deputado Bene4

acrescenta inciso ao art. 40 da Lei n o 7.302, de 21 de juiho de 1978, a qual dispöe
sobre a poluicao sonora no Estado.

A proposicao foi publicada no "Diário do Legislativo" de 29/11/97.

2- PONTOS DE ATENçA0
2.1. 0 art. 4 0 da Lei 7.302, de 1978, trata da permissividade da emissão

de ruIdos, em suas diversas formas, observadas as normas do art. 2 0 , que define os
ruldos prejudiciais a sailde, a seguranca e ao sossego NIb!ico.

2.2. 0 projeto visa incluir, entre as normas permissivas, os ruIdos
provenientes de amplificadores de voz, alto-fa!antes e similares, instalados em vefculos
ou pontos fixos, quando utilizados para notas de falecimento, desde que obedecida a
legislacao pertinente.

2.3. Em relaçao ao controle de poluicäo, inclusive a sonora, a
ConstituiçAo da RepiIblica de 1988 estabe!ece, em seu art. 24, VI, competência
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislarem sobre o
assunto.

Os § 1 0 a 40 do mesmo dispositivo limitam a competência da União
apenas para estabelecer normas gerais; estabelecem competéncia !egislativa plena do
Estado, quando inexistir norma federal regulamentando o assunto; e suspendem a
eficácia da lei estadual, no que ihe for contrário, quando da superveniência de lei
federal. A Constituição mineira, em seu art. 10, XV, flfI, reafirma os preceitos
mencionados no item anterior.

2.4. A Lei Federal n° 6.938, de 1981, que estabelece a Poiftica Nacional
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulaçäo e aplicacao, constitui o
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA - e institui o Cadastro de Defesa
Ambiental, preceitua, nos arts. 3 0 , II e III, "a" e "e"; 8 0 , VI e VII, textualmente:

"Art. 3 0 - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
II - degradaçAo da qualidade ambiental: a alteração adversa das

caracteristicas do meio ambiente;
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III - poluicao: a degradacao da qualidade ambiental resultante de
atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saiide, a segurança e o bem-estar da populacao;
e) lancem rnatërias ou energia em desacordo corn os padrOes ambientais

estabelecidos.
Art. 8 0 - Compete ao CONAMA (Conseiho Nacional do Meio Ambiente,

Orgao consultivo e deliberativo integrante do SISNAMA):
VI - estabelecer, privativamente, normas e padroes nacionais de controle

da poluicao por veIculos automotores, aeronaves e ernbarcaçoes, mediante audiência dos
Ministërios competentes;

VII - estabelecer normas, critérios e padrOes relativos ao controle e a
rnanutencão da qualidade do meio ambiente corn vistas ao uso racional dos recursos
ambientais, principalmente os hIdricos" -

2.5 - Corn base na referida lei, regulamentada pelo Decreto Federal n°
99.274, de 1990, o CONAMA editou, dispondo sobre o tema poluicao sonora, as
ResoluçOes n°s 1 e 2 de 1990, n°s 1 e 2 de 1993, n° 20 de 1994, e n° 17 de 1995.

2.6. Em especial, chamamos a atenção para a Resolucao n° 1 de 1990.
Considerando que os critërios e padroes devem ser abrangentes e de forma a perinitir
fcil aplicacao em todo o territOrio nacional, o CONAMA estabeleceu que são
prejudiciais a sailde e ao sossego pUblico as emissOes de ruIdos corn nIveis superiores
aos considerados aceitáveis pela norma NBR 10.152 - Avaliação do RuIdo em Areas
Habitadas visando ao conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Nonnas
Técnicas - ABNT -, decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais
ou recreativas, inclusive as de propaganda poiltica, devendo todas as normas
reguladoras da poluicao sonora ser compatibilizadas na presente data corn a citada
resoluçao.

2.7 0 Estado, na esfera de sua competência e nas areas de sua jurisdicao,
pode elaborar normas supletivas e complementares, bern como padroes relacionados
corn o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA. Diga-se
o mesmo em relacao aos municIpios, desde que estes observem os padrOes federais e
estaduais, conforme os § 10 e 2 1 do art. 6 1 da Lei Federal n° 6.938, de 1981.

2.8 Para o jus-ambientalista Paulo Affonso Leme Machado, as diretrizes
da Resoluçao n° 1 de 1990, que incorpora os valores da NBR 10.152, são normas
gerais, de acordo corn o art. 24, § 1 0 , da Constituição Federal. Para esse jurista, os
Estados e municlpios podem suplementar os valores constantes na mencionada NBR
afim de exigir mais, isto é, fixar Indices menores de decibis no sentido de aumentar a
protecão acistica, não podendo, contudo, diminuir os Indices de conforto actistico
apontados pela norma federal.
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2.9 A Lei Estadual no 7.302, de 1978, alterada pelas Leis n°s 7.604, de
1979, 10.100, de 1990, e 12.627, de 1997, adota como linha mestra para medicao da
poluiçao sonora a Portaria n° 92, de 1980, do então Ministério do Interior. Ou seja, são
prejudiciais a saüde, a seguranca ou ao sossego pUblicos os ruIdos que: a) atinjam, no
ambiente exterior do recinto em que tern origem, nIvel de som superior a 10 decibëis
acima do ruIdo de fundo existente no local, sem tráfego; b) independentemente do ruIdo
de fundo, atinjam, no ambiente exterior do recinto em que tern origem, nfvel sonoro
superior a 70 decibéis, durante o dia, e 60 decibéis, durante a noite.

2.10 A nova metodologia destinada a apurar ruIdo estabelecida na NBR
10.152 para detectar a poluicao sonora leva em consideracao os locais onde ele
produzido. Dessa forma, os valores mInimo e máximo de decibéis são variáveis para
hospitais, escolas, residências, escritOrios, igrejas e templos, entre outras localidades.

2.11 - Cumpre-nos trazer a colaçao que, corn a ediçao da Lei Federal n°
9.605, de 1998, poluicao sonora passou a constituir crime, segundo a redaçao do
"caput" do art. 54 desse diploma normativo, a seguir transcrito:

"Art. 54 - Causar poluicao de qualquer natureza em nIveis tais que
resultem ou possam resultar em danos a satide humana, ou que provoquem a
mortandade de animais ou a destruicao significativa da flora:"

Uma das conseqUências jurfdicas previstas para a violaçao do preceito
normativo ë a pena de reclusão, de urn a quatro anos, além da multa.

3- 'FRAMI'rAçAo
0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuIdo as ComissOes de

Constituiçao e Justiça e de Sailde, para receber parecer.
Data da elaboracao: 27/3/98

Cod. 08.01.023.


	Page 1
	Page 2
	Page 3

