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PROJETO DE LEI 01-00191/2016 do Vereador Adolfo Quintas (PSD) 
""Proíbe a comercialização de produtos ópticos em estabelecimentos não credenciados 

para tal fim e obriga os fabricantes de armações, óculos de proteção solar, lentes oftálmicas e 
de contatos a obedecerem as normas da ABNT e dá outras providências." 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica proibida a comercialização de lentes oftálmicas e de contato, óculos de 
correção e de proteção solar por ambulantes ou estabelecimentos que não sejam devidamente 
credenciados para tal finalidade. 

Art. 2º As armações, óculos de proteção solar, lentes oftálmicas e de contato 
comercializados no país devem, obrigatoriamente, obedecer às normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - único Foro Nacional de Normalização, de acordo com 
a Resolução n.º 07 do CONMETRO, de 24.08.1992. 

§ 1º A avaliação da conformidade com as Normas da ABNT deverá ser certificada por 
Organismo de Certificação de Produto - OCP, acreditado pelo INMETRO, em conformidade 
com Programa Brasileiro de Conformidade Óptica. 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se a armações, óculos de proteção solar, óculos de 
correção e àqueles cujas lentes não possuam função de correção visual, lentes oftálmicas e de 
contato. 

Art. 3º A comercialização dos óculos de proteção solar com lentes corretivas depende 
de autorização específica do órgão de vigilância sanitária competente, 

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às seguintes 
penalidades: 

I - apreensão da mercadoria e advertência; 

II - apreensão da mercadoria e multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) na 
primeira autuação; 

III - apreensão da mercadoria e multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) na segunda 
autuação; 

IV - apreensão da mercadoria e multa no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a 
partir da terceira autuação; 

§1º - Da quarta autuação em seguinte e a cada nova reincidência o valor da multa 
corresponderá ao dobro da anteriormente imposta, limitado o valor da multa em R$10.000,00 
(dez mil reais). 

§2º - Os valores das multas de que trata este artigo serão atualizados anualmente, pela 
variação do índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de 
extinção desse índice, será adotado outro índice criado por legislação federal e que reflita a 
perda monetária. 

Art. 5º Caberá à autoridade de fiscalização o cumprimento desta lei. 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Sala das Sessões, às Comissões competentes." 



 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/04/2016, p. 117 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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