
Prefeitura quer que a cidade durma 
 
O PSIU, Programa de Silencio Urbano da cidade de São Paulo, tem intensificado suas 
fiscalizações. Mensalmente, são cerca de 3,5 mil denúncias e cerca de 170 notificações a 
estabelecimento fora das normas da lei.  
 
É certo que a lei do Psiu deva ser rigorosamente fiscalizada, contudo não deveria haver um 
planejamento tal que desenvolvesse bolsões, áreas, nas diversas regiões da cidade destinadas 
ao entretenimento, onde bares, restaurante e casas noturnas pudessem dentro de normas 
claras e diferenciadas se desenvolverem sem incomodar moradores. Alguns projetos neste 
sentido estão sendo preparados pois, quem perde afinal não são só os proprietários das casas 
noturnas, restaurantes e bares. A cidade perde, perde vagas de trabalho, perde turistas, perde 
o titulo da cidade que nunca dorme.  
 
Conheça as normas do Programa de Silêncio Urbano. 
 
Limites de ruído  

ZONA* PERÍODO LIMITE 

7h às 22h 50 decibéis 
Residencial 

22h às 7h 45 decibéis 

7h às 22h 65 a 55 decibéis 
Mista 

22h às 7h 45 a 55 decibéis 

7h às 22h 65 a 70 decibéis 
Industrial 

22h às 7h 55 a 60 decibéis 
(*) No momento do pedido da licença de funcionamento na subprefeitura, o funcionário indica a qual zona o 
estabelecimento pertence 
 
Mesmo criado em 1994, o PSIU só chamou a atenção de bares e restaurantes em 99, quando a 
Lei Municipal nº 12. 879 estabeleceu que para que eles funcionassem após a 1 hora da 
madrugada deveriam possuir, entre outros tópicos, isolamento acústico. Os limites de ruídos 
variam de acordo com a Lei de zoneamento de 13. 885/04 (BOX 1), que estipula o limite 
máximo de decibéis de acordo com o horário de funcionamento.  
 
As vistorias ocorrem em duas situações, denúncia ou solicitação do próprio estabelecimento. 
Em caso de denúncia, se no ato da vistoria for constatada a emissão excessiva de ruído e a 
falta de licença de funcionamento, o estabelecimento receberá uma multa de 300 UFMs (R$ 
24.195,00) e intimação para que no prazo de 60 dias requeira o licenciamento. Caso aja uma 
segunda autuação, ocorrerá a interdição de uso, até o atendimento da intimação. Já na 
terceira autuação ocorre o fechamento administrativo, com lacração da entrada. No caso dos 
estabelecimentos que já tenham a licença de funcionamento, a multa na primeira autuação 
varia de acordo com a capacidade de lotação (BOX 2). 
 
Segundo a prefeitura, bares e restaurantes são responsáveis por 54% da poluição sonora da 
cidade. Entre as casas fechadas que apresentaram irregularidade, 90% se adequaram e 
voltaram a funcionar.  
De janeiro de 2005 até hoje, cerca de 5.800 bares, restaurantes e danceterias foram 
notificados destes 189 foram fechados.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Multas  

LOTAÇÃO VALOR 

Até 50 pessoas 50 UFMs* (R$ 4.032,50) 

Até 100 pessoas 100 UFMs* (R$ 8.065,00) 

Até 150 pessoas 150 UFMs* (R$ 12.097,50) 

Até 200 pessoas 200 UFMs* (R$ 16.130,00) 
(*) Unidade Fiscal do Município 
 
Serviço:  
Diretoria da Divisão Técnica de Fiscalização da Poluição Sonora - Tel.: (11) 3101-3737  
www.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/subprefeituras/menu_secretaria/psiu 
 
Disponível em: <http://gastronomiaenegocios.uol.com.br>. Acesso em 3 dez. 2007 
 
 


