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PROJETO DE LEI N.' I'3T IZOIS
AUTOR: DEPUTADO ESTADUALJOÃO LUIZ

Regula o funcionamento dos equipamentos de som
automotivo nas vias, praças, avenidas e demais
logradouros públicos no estado do Amazonas e dá

outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. 1.o Fica expressamente proibido o funcionamento dos equipamentos de som automotivo, bem
como, equipamentos sonoros assemelhados nas vias, praças, avenidas e demais logradouros públicos no
Estado do Amazonas.

Parágrafo único: A proibição de que trata este artigo aplicar-se-á aos veículos que estejam parados e/ou
estacionados em vias e praças públicas, bem como, em espaços privados de livre acesso ao público, tais
como postos de combustíveis e estacionamentos.

Art. 2." O descumprimento do estabelecido nesta lei acarretará a apreensão imediata do equipamento e

do veículo quando o equipamento estiver instalado ou estiver sendo rebocado ou conduzido por
veículo.

Parágrafo único: Para a retirada do equipamento deverá ser observado o procedimento administrativo
ao qual se refere o parágrafo primeiro do artigo 4." desta Lei.

Art. 3." Para os efeitos da presente Lei, considerar-se-á todo e qualquer equipamento de som
automotivo rebocado, instalado ou acoplado nos porta malas ou sobra carroceria dos veículos e, ainda,
os assemelhados.

Art. 4.'Sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal, e das definidas em legislação específica, fica o

infrator, o proprietário do veículo ou ambos, solidariamente, conforme o caso, sujeito ao pagamento de
multa em caso de descumprimento do estabelecido nesta Lei.

S 1.'A pena de multa será aplicada, observados o contraditório e a ampla defesa.

$ 2.' O valor da multa será de 1.000 (mil mil) VPRTM'S (Valor Padrão de referência do Tesouro
Municipal), dobrado a cada reincidência, respeitando o limite de 3.000 (três mil)VPRTM'S.

Art. 5.' Observadas outras legislações, que dispõe sobre medidas de combate poluição sonora, não se

incluem nas exigências desta Lei a utilização de aparelhagem sonora:
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| - lnstalada no habitáculo do veículo, com a finalidade de emissão sonora exclusivamente para seu
interior;

ll - Em eventos do calendário oficial ou expressamente autorizado pelo Município, desde que façam
parte de sua programação;

lll- utilizada na publicidade sonora, atendida a legislação específica.

Art. 6." O Estado do Amazonas, através do órgão competente, e com observância à legislação
pertinente, poderá licenciar espaços para a realização dos campeonatos de som automotivo, bem como,
autorizar eventos assemelhados.

Art. 7." O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber

Art. 8." Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.

PLENARIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGI

março de 2019.
DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, L3 de

Depu al - PRB
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de Lei visa proteger nosso estado da poluição sonora produzida pelo mau

uso de equipamentos de som em veículos automotores, disciplinando assim o comportamento de

indivíduos, que ao instalarem em seus carros equipamentos de som de alta potência, não se atentam a

utiliza-los de forma adequada, causando, portanto poluição sonora e perturbação do sossego.

lnterferindo negativamente na qualidade de vida dos demais cidadãos.

A poluição sonora ocorre quando num determinado ambiente o som altera a condição

normal de audição podendo gerar irreversíveis danos a quem fica em contato com som muito alto, O

som alto e indesejado ou desagradável é uma forma grave de agressão ao ser humano e ao meio

ambiente. lgnorar seus riscos é um erro, pois a exposição contínua, diferentemente dos outros tipos de

poluição, acentua os efeitos nocivos a saúde provocando alterações comportamentais e orgânicas.

O artigo 228 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, institui o Código de Transito

Brasileiro, preceitua :

Art.228. Usar no veículo equipamento com som em volume ou

frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN:

lnfração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) considera que um som deve ficar em até 50 db

(decibéis - unidade de medida do som) para não causar prejuízos ao ser humano. A partir de 50 db, os

efeitos negativos começam.

Vale ressaltar, que quando instalada aparelhagem de som direcionada para fora do veículo,

evidentemente o proprietário visa apresentar-se publicamente, o que só é permitido com o

cumprimento das condições especiais descritas na legislação vigente. Comprova tal assertiva a

constatação de que, usualmente, é comum encontrarmos estes veículos abertos produzindo som

defronte a bares e estabelecimentos de frequentação pública, ou servindo de atração em festas e

encontros em postos de abastecimento, bares, parques, e outros locais, o que evidencia sua finalidade

de entretenimento público.
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A presente proposta respeita as normas gerais estabelecidas em lei Federal, legislando

concorrentemente com a União, vez que versa sobre controle da poluição, conforme consta no Artigo

17 inciso Vl, e artigo L8 inciso Vl, ambos da Constituição do Estado do Amazonas e artigo 24 da nossa

Carta Magna. Respectivamente:

Da Competência do Estado

Art. !7." Respeitadas as normas de cooperação fixadas em lei

complementar federal, é da competência do Estado, em atuação

comum com a União e os Municípios:

(...)

Vl - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer

de suas formas; (grifado)

Art. L8." Compete ao Estado, respeitadas as normas gerais

estabelecidas em lei federal, legislar concorrentemente com a União

sobre:

(...

Vl - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do

solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle

da poluição; (grifado)

Desta forma, nítida a constitucionalidade do projeto proposto,

Ressalta-se a necessidade da intervenção para que exista racionalidade e bom senso no uso

destes equipamentos, inclusive prevendo a aplicação de multa.

Diante do exposto, solicito aos nobres pares pela aprovação da presente propositura.

PLENARTO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGI

março de 2019.
DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 13 de

J z
Deputado E ual - PRB

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, n.o 3.950 - Ed. Dep. José Lins de Albuquerque - Parque Dez de Novembro
ne: (92) 31 83-4409CEP: 69.050-030 - Manaus/AM -


