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Deliberação Normativa CODEMA nº 002 de 05 de Maio de 2010. 
 
 
 
Estabelece medidas de controle e proibição de fontes geradoras da poluição sonora no 
Município de Itajubá – MG. 
 
 

O Conselho Municipal de Conservação, Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente – 
CODEMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 2.248, de 06 de maio de 
1999 com as alterações introduzidas pela Lei 2.473, de 14 de agosto de 2003 e Lei nº. 2.652, de 
20 de setembro de 2007. 
 
CONSIDERANDO o disposto nas Leis 2.248/99 e 2.473/03, que atribui ao CODEMA a 

competência para formular e fazer cumprir as diretrizes da política ambiental do Município, 
elaborar normas legais e procedimentos visando a defesa, conservação, recuperação e a melhoria 
da qualidade ambiental do Município, bem como opinar sobre a concessão de Alvará de 
Localização e Funcionamento de atividades potencialmente poluidoras; 
 
CONSIDERANDO que a perturbação ao sossego, ao bem estar público e a saúde estão 
expressamente proibidas, entre outras disposições, pela Norma Brasileira Registrada (NBR) n. 

10.151 de junho de 2000, que trata da avaliação dos ruídos em áreas habitadas e também da 

resolução CONAMA 002/90, que criou o Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição 
Sonora – Silêncio; 
 
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988, que em seu art. 225 prevê que todos têm 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações; 
 
CONSIDERANDO que a legislação do Estado de Minas Gerais que dispõe sobre a proteção 

contra a poluição sonora, retratadas na Lei 7.302/78 e no Decreto 10.100/90, estabelecem como 
infração, a ser punida na forma da lei, a produção de ruído como tal entendido o som puro ou 
mistura de sons com dois ou mais tons, capazes de prejudicar a saúde, a segurança ou o sossego 
públicos; 
 
CONSIDERANDO que o Código de Trânsito Brasileiro determina em seu artigo 104, entre outras 

prescrições, o controle de emissão de ruídos, os quais deverão ser avaliados através de inspeção 
periódica. Também, o artigo 105, inciso V, determina a obrigatoriedade da utilização de dispositivo 
destinado ao controle de emissão de ruído, segundo as normas estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Trânsito; 
 
CONSIDERANDO que a Lei 9.605/98, em seu artigo 54, considera CRIME AMBIENTAL causar 

poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde 
humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: 
 
CONSIDERANDO que o ouvido é o único sentido que jamais descansa, sequer durante o sono, e  

com isso, o tratamento e normalização dos ruídos urbanos excessivos e prejudiciais é uma 
questão de direito a saúde e bem estar de toda a população; 
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CONSIDERANDO que a publicidade feita por auto falantes instalados em veículos, motos, 

bicicletas, charretes, e/ou qualquer outro meio de locomoção ou até mesmo por mega-fones ou 
outros aparelhos similares, pela sua própria natureza não pode ter o seu som regulado em 
condições de não se tornar prejudicial ao sossego, bem estar públicos e assim à saúde; 

CONSIDERANDO que a propaganda e reprodução de músicas através de auto-falantes 

instalados em carros, motos e demais veículos revelam-se a principal fonte de ruídos urbanos, 
sendo responsáveis pelas perturbações sonoras; 

CONSIDERANDO que a circulação de veículos ruidosos com o escapamento furado ou 

enferrujado, as alterações no silencioso ou no cano de descarga, as alterações no motor e os 
maus hábitos ao dirigir: acelerações e freadas bruscas e o uso excessivo da buzina, são também 
responsáveis pelas perturbações sonoras; 

CONSIDERANDO que várias cidades já proibiram a propaganda com auto-falantes instalados em 
carros, motos e outros meios de locomoção, e nem por isto o comércio reduziu sua capacidade de 
divulgação; 
 
CONSIDERANDO que Itajubá dispõe de vários veículos de comunicação, como jornais, rádios, 

canal de TV a cabo e outros; 
 
CONSIDERANDO, outrossim, o caráter delituoso da perturbação como declara o Decreto-Lei nº. 

3.688, de 03/10/41 (Lei das Contravenções Penais), artigo 42, inciso III. 
 
 
DELIBERA: 
 
Artigo 1º - Fica proibido a utilização de sistemas e fontes de som e/ou auto-falantes de qualquer 
tipo em carros, motos, bicicletas, charretes e/ou qualquer outro meio de locomoção para fazer 
propaganda e/ou anunciar a venda de produtos no Município de Itajubá. 
 
§ 1º - Fica também proibido os serviços de propaganda sonora por meio de mega-fones ou outros 
aparelhos similares mesmo que conduzidos sem o emprego de veículos automotores. 
 
§ 2º - As lojas e demais estabelecimentos comerciais não poderão acionar sistemas de som ou 
auto-falantes em volume que se faça audível fora do recinto do estabelecimento. 
 
§ 3º - Não estão sujeitos à proibição deste artigo e são disciplinados pela legislação própria, os 
sons produzidos durante a propaganda eleitoral e por sirenes e assemelhados usados nas 
viaturas, quando em serviços de policiamento e socorro, bem como a circulação de veículos 
automotores dotados de equipamentos sonoros em eventos públicos de caráter exclusivamente 
beneficente, nos dias de feriados, finais de semana e domingos, no horário compreendido entre 
09:00 horas e 15:00 horas, desde que a entidade organizadora providencie autorização do 
CODEMA e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que expedirá alvará com a descrição do 
itinerário a ser cumprido. 
 
Artigo 2º - São expressamente proibidos, independente de medição de nível sonoro, os ruídos 

produzidos por carros, motos, ônibus, caminhões e demais veículos automotores com o 
equipamento de descarga aberto ou o escapamento alterado ou defeituoso. 
 
Artigo 3º - Fica proibida a emissão de ruídos produzidos por quaisquer meios ou quaisquer 

espécies, com níveis superiores aos determinados pelas legislações federal, estadual ou 
municipal, prevalecendo a mais restritiva. 
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Artigo 4º - Sem prejuízo das cominações cíveis e penais cabíveis, as infrações ao disposto na 
presente Deliberação Normativa, sujeitará os infratores às seguintes penalidades que poderão ser 
aplicadas cumulativamente: 
 
I – advertência; 
II – multa de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), dobrada em caso de reincidência; 
III – apreensão de toda aparelhagem emissora de fonte sonora; recolhimento do móvel, veículos e 
outros meios de locomoção que estiverem sendo utilizados; evacuação e fechamento do imóvel 
onde a mesma estiver instalada. 
 

§ 1º - A aplicação da(s) penalidade(s) acima não impede a apuração de crime ambiental, bem 
como da contravenção penal. 
 
§ 2º - Os valores arrecadados em pagamento de multa por infração a dispositivo desta 
Deliberação Normativa serão revertidos para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, criado pela Lei 
nº. 2.442, de 24/09/2002. 
 
Artigo 5º - Esta Deliberação Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

 
João Bosco Moreira da Silva 

Presidente do CODEMA 
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