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PROJETO DE LEI nº 0046/2017 

Publicação nº 065/2017 

(De autoria do vereador EDUARDO BATISTA DOS SANTOS) 

 

“Dispõe sobre mudança no Código de 

Postura do município de Cafelândia e 

dá outras providências.” 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA DECRETA: 

 

Art. 1º - Aprova as seguintes alterações no Código de Posturas do município, 

instituído pela Lei nº 3.518/2015 de 27 de outubro de 2015. 

 

Art. 2º - O Artigo 247, Capítulo I, Título XV, da Lei nº 3.518/2015, passa a ter 

a seguinte redação: “Os serviços moveis de som, por meio de amplificadores 

de vozes, alto falantes de propaganda, ou quaisquer outros sistemas de 

sonorização, estão sujeitos igualmente à prévia licença e ao pagamento das 

taxas devidas;” 

 

Art. 3º - O Artigo 247, passa a vigorar acrescido de um parágrafo, numerado 

como § 3º desdobrado em inciso e alíneas, na forma seguinte: 

§ 3º Fica proibido o serviço fixo de som, por meio de amplificadores de vozes, 

alto falantes de propaganda, ou quaisquer outros sistemas de sonorização. 

I - Não se aplica esta proibição nas seguintes exceções: 

a) festividades cívicas, culturais e artísticas; 

b) festas com fins beneficentes; 

c) Ressalvadas as disposições da Legislação Eleitoral. 

 

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

(assinado no original) 

EDUARDO BATISTA DOS SANTOS 

- Vereador – 
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JUSTIFICATIVA: 

 

Senhor Presidente,  

Senhores Vereadores, 

 

Submeto a apreciação do douto Plenário o presente Projeto de Lei, que 
“Dispõe sobre mudanças no Código de Posturas do Município”, 
especificamente no que se refere à proibição de serviço fixo de som produzido 
por meio de amplificadores de vozes, alto falantes de propaganda, ou 
quaisquer outros sistemas de sonorização, visando solucionar um problema 
antigo de “Poluição Sonora e Perturbação ao Sossego”, causada por esse tipo 
de serviço e que atinge munícipes que moram e trabalham próximo a esses 
locais. 

A poluição sonora, embora ela não se acumule no meio ambiente, como 
outros tipos de poluição causa vários danos ao corpo e à qualidade de vida 
das pessoas bem como, a fauna e a flora. A Organização Mundial da Saúde 
considera a poluição sonora, um problema de saúde pública, e influencia na 
qualidade de vida das pessoas que nelas habitam ou nela interagem podendo 
afetá-las com desordens neurológicas, implicações físicas e psicológicas de 
alguma forma. Essa poluição pode ser encarada como uma doença social, pois 
ultraja o equilíbrio desejável do meio ambiente. 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é protegido 
pela Constituição Federal, contudo, para se obter uma “sadia qualidade de 
vida” seguramente a poluição sonora deve ser, quando possível, suprimida ao 
máximo, e é o que estamos propondo neste projeto com relação a esses 
equipamentos em estabelecimentos fixos, considerando que hoje, como meio 
de comunicação, o município conta com rádio comunitária FM, além dos 
celulares e da internet que estão bem acessíveis e permitem às pessoas se 
comunicarem e receberem informações sem perturbar o sossego de quem quer 
que seja. 

Estando devidamente justificada a proposição ora apresentada, solicito 
o apoio dos nobres colegas para a sua aprovação. 
 

 

 

(assinado no original) 

EDUARDO BATISTA DOS SANTOS 

- Vereador - 

 


