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PROJETO DE LEI 01-000392/2015 do Vereador Salomão Pereira (PSDB) 
"Dispõe sobre tolerância nos equipamentos eletrônicos, medidores de velocidade 

instalados nas principais marginais via expressas, laterais e avenidas na cidade de São Paulo, 
e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1° Fica assegurado no município de São Paulo, tolerância dos medidores de 
velocidade nas marginais Rio Tietê e Rio Pinheiros com as seguintes condições: 

§ 1° Vias expressas, tolerância de 30%, sobre o limite estabelecido nas placas 
indicativas. 

§ 2° Nas vias marginais, laterais das vias expressas, tolerância de 25%. 

§ 3° Nas principais avenidas da capital que dão acesso ao centro, marginais, rodovias 
e aos municípios vizinhos tolerância de 20%. 

Art. 2° As empresas que operam o sistema eletrônico de controle de velocidade, em 
conjunto com o IMETRO deverão aferir os aparelhos, estabelecido no artigo 1°. 

Art. 3° As multas aplicadas fora dos preceitos do Art. 1° desta lei, tornam-se nulas. 

Art. 4° O proprietário do veículo que receber notificação , sobre o amparo desta lei, 
pode apresentar recurso a Junta Administrativa de Recurso de Infrações (JARI). 

Parágrafo Único. O recurso deferido, será anulada a penalidade, assim como os pontos 
da CNH do solicitante. 

Art. 5° Os equipamentos eletrônicos serão obrigados aferição a cada 12 meses, 
devendo constar na notificação, os números do equipamento, dia, mês e ano da aferição. 

Parágrafo Único. As multas aplicadas sem as exigências previstas neste artigo não 
terão efeito. 

Art. 6° As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 7° O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias 
contados da sua publicação. 

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das sessões, 06 de Agosto de 2015. Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/08/2015, p. 87 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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