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CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
PROJETO DE LEI N°

-4" /2017

Regulamenta a instalacao e operacao de
medidor de velocidade do tipo fixo no Municipio.

A Camara Municipal de Belo Horizonte decreta:

Art. 1° - Cabe ao orgao gerenciador do transito no municipio, determinar a
localizacao, a sinalizacao, a instalacao e a operacao dos medidores de velocidade do
tipo fixo.
Art. 2° - Para determinar a necessidade da instalacdo de medidor de velocidade do
tipo fixo, deve ser realizado estudo tecnico que comprove a necessidade de controle
ou reducao do limite de velocidade no local.
Art. 3° - E obrigatoria a implantacdo de sinalizacao horizontal informativa aos
condutores de veiculos sobre a existencia de equipamentos medidores de controle de
velocidade, pertinente aos locais e vias a que se pretende fiscalizar.
Paragrafo unico — As placas de sinalizacao so poderdo ser instaladas em local visivel,
sendo vedada a instalacao atras de arvores ou vegetacao, atras de postes, embaixo de
viadutos, em curvas e locais com pouca ou nenhuma visibilidade.
Art. 4° - Para a fiscalizacao de velocidade, deve ser observada entre as placas de
sinalizacao "velocidade maxima permitida" e o medidor, uma distancia
compreendida no intervalo estabelecido na tabela abaixo, facultada a repeticao da
placa em distancias menores:
Velocidade Regulamentada (km/h)

Intervalo de Distancia (metros)

V .130

400 a 500

V = 60

100
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Art. 4° — Deverdo ser observadas as orientacOes contidas na Resolucdo n°396, de 13
de dezembro de 2011 da CONTRAN, ou outra que venha a substitui-la, no que diz
respeito ao dispositivo registrador de imagem e o tipo de equipamento a ser utilizado.
Art. 5° - Cabera recurso das multas aplicadas por aparelhos nao sinalizados e o efeito
da multa ficard suspenso ate que seja julgado o recurso impetrado pelo recorrente.
Art. 6° — 0 Poder Executivo regulamentard a presente Lei por ato pr6prio.
Art. 7° — Esta Lei entrard em vigor na data de sua publicacdo.

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2017.

R PRETO

JUSTIFICATIVA

0 presente Projeto de Lei tem como base a RESOLKAO N° 396 DE 13 DE
DEZEMBRO DE 2011 da CONTRAN, na qual prop& medidas tendo em vista a
necessidade de padronizacdo dos procedimentos referentes a fiscalizacdo eletronica
da velocidade.
No municipio de Belo Horizonte, sdo instalados medidores de
velocidade em locais sem sinalizacdo de advertencia ou locais onde a visibilidade
deixa a desejar. Desta forma, importante que a materia seja disciplinada atraves de
Lei.
Alem disso, o presente Projeto de Lei tem o objetivo de propiciar
efetividade a legislacdo, evitando abusos na aplicacdo de multas e cumprindo seu
papel como instrumento de educacdo dos motoristas.
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