CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PROJETO DE LEI N°

I g4 02.

/2016

do*
Proibe o
funcionamento
equipamentos de som automotivosit
popularmente conhecidos comb
paredoes do som, nas vias, prafas
ni
demais logradouros ptiblicos
ambito do Municipio.
O

A Camara Municipal de Belo Horizonte decreta:
Art. 1°. Fica expressamente vedado o funcionamento dos equipamentos
de som automotivos, popularmente conhecidos como paredoes do som e
equipamentos sonoros assemelhados, nas vias, pracas e demais logradouros
ptiblicos do municipio.
1°. A proibicao de que trata este artigo aplicar-se-d aos veiculos que
estejam parados e/ou estacionados em vias e pragas

§ 2°. Fica permitido o transit° de veiculos com equipamento sonoro, desde
que o volume emitido nao ultrapasse os limites estabelecidos na Lei n°
9.505/08.
Art. 2°. Para os efeitos da presente lei consideram-se paredoes de som
todo e qualquer equipamento de som automotivo rebocado, instalado ou
acoplado nos porta-malas ou sobre a carroceria dos veiculos.
Art. 3°. A conducao dos equipamentos aos quaffs se refere esta lei, por
meio de reboque, acomodagao no porta-malas ou sobre a carroceria dos
veiculos devera ser feita, obrigatoriamente, corn protecao de capa acirstica,
cobrindo integralmente os cones dos alto-falantes, sob pena de aplicagao das
sangoes previstas no art. 5° desta lei.

Art.4°. Fica o infrator, o proprietario do veiculo ou ambos, solidariamente,
conforme o caso, sujeito ao pagamento de multa em caso de
descumprimento do estabelecido nesta lei.
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§ 1°. A pena de multa sera aplicada mediante procedimento
administrativo a ser estabelecido em regulamento, observados o
contraditorio e a ampla defesa.
§ 2°. 0 valor da multa sera de R$500,00 (quinhentos reais) dobrados a
cada reincidencia, respeitado o limite de R$3.000,00 (tits mil reais).
Art. 5°. Observadas outras legislacties, que dispoe sobre medidas de
combate a poluicao sonora, nao se incluem nas exigencias desta lei a
utilizacao de aparelhagem sonora:
I - instalada no habitaculo do veiculo, corn a finalidade de emissao sonora
exclusivamente para o seu interior;
II - em eventos do Calenditrio Oficial ou expressamente autorizados pelo
Municipio, desde que facam parte de sua programacao;
III - em manifestacties religiosas, sindicais ou politicas, observada a
legislacao pertinente;
IV - utilizada exclusivamente na publicidade sonora, atendida a legislacao
especifica.
Art. 6°. Fica o Municipio atraves do Orgao competente e corn observancia
a legislaciio pertinente, autorizado a licenciar espacos para a realizacao de
campeonatos de som automotivo, bem como autorizar eventos
assemelhados.
§ 1°. 0 licenciamento e a autorizacao aos quais se refere o caput deste
artigo so poderao ser concedidos aos locais ern que esteja assegurado o
devido isolamento acirstico ou condigoes ambientais que assegurem a
inexistencia de qualquer perturbacao ao sossego
§ 2°. Qualquer cidadao que venha a sofrer incOmodo decorrente de
eventos entre os tipificados no caput deste artigo podera formalizar
reclamagao ao orgao competente que, verificada a procedencia da queixa,
promovera a suspensao imediata do mesmo.
§ 3°. A reclamacao prevista no § 2° deste artigo ensejana a abertura de
processo administrativo para apuracao da queixa, sujeitando o infrator as
penalidades previstas no art. 5° desta lei.
Art. 7°. Fica a Secretaria de Meio ambiente ou o organ que venha a
substitui-la em sua competencia legal, autorizada a proceder a fiscalizacao e
a realizar todos os atos necessarios a implementacao do objeto desta lei.
Art. 8°. 0 Executivo regulamentara esta lei no prazo de 90 (noventa) dias
contado da data de sua publicacao.
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Art. 9°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2016
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JUSTIFICATIVA
A populacao de um lado geral vem se
mostrando atualmente intolerante a populacao sonora, sobretudo a advinda
de veiculos.
Os condutores de veiculos que portam
equipamentos automotivos conhecidos popularmente como "paredoes do
som" normalmente nab respeitam o direito da populacao e "colocam o som
em urn volume insuportavel".
E preciso que se crie uma medida capaz de
inibir a atitude e o comportamento desses condutores mal educados.
Por essas raziies, conto corn o apoio dos meus
pares para a aprovactio desta proposicao de lei que ora apresento.

