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PROJETO DE LEI 01-00192/2014, do Vereador Abou Anni(PV)  
“Dispõe sobre a proibição do uso de foco de luz colorida em residências ou 
estabelecimentos comerciais e afins que confunda transeuntes e motoristas com os 
sinais luminosos do semáforo nas proximidades deste, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:  
Art. 1° Fica vedado o uso de foco de luz colorida em residências ou 
estabelecimentos comerciais e afins que confunda transeuntes e motoristas com os 
sinais luminosos do semáforo.  
§ 1°. Considera-se foco de luz proibido o dispositivo luminoso que projete para a 
via pública qualquer das cores utilizadas na sinalização semafórica prevista na 
legislação em vigor.  
§ 2° A proibição prevista no caput deste artigo se aplica ao foco de luz instalado há 
8 (oito) metros de distancia do semáforo.  
Art. 2° Os infratores desta lei serão notificados para, no prazo de 48 horas, 
remover o foco de luz colorida, sob pena da imposição de multa no valor de R$ 
1.000,00 (um mil reais), podendo ser dobrada se após 30 (trinta) dias da ciência da 
primeira multa a infração subsistir.  
Parágrafo único. O valor da multa de que trata o “caput” deste artigo será 
atualizado anualmente pela variação do índice de Preços ao Consumidor Amplo - 
IPCA e apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
acumulado no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção desse índice, será 
adotado outro a ser criado por legislação federal que reflita e reponha o poder 
aquisitivo da moeda.  
Art 3° A fiscalização do cumprimento das obrigações previstas nesta lei e nas 
demais normas aplicáveis será feita pelo órgão competente do Poder Executivo  
Art. 4° O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo de 
60 (sessenta) dias, contado da data de sua publicação.  
Art. 5° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  
Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala das Sessões,   Às Comissões competentes.”  
 


