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PARECER Nº 1901/2015 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 738/13 
Objetiva o presente Projeto de Lei 738/13, de autoria do nobre vereador Abou Anni 

(PV), estabelecer quer os veículos movidos a gás natural veicular só poderão ser abastecidos 
na Cidade de São Paulo após desembarque de todos os passageiros e após a verificação do 
selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia _ INMETRO, denominado 
"SELO GNV INMETRO", contendo a obrigatória vistoria anual em dia. 

O selo referido no artigo anterior é o da Portaria do Ministério do Desenvolvimento 
Indústria e Comércio Exterior nº 122, de 21 de junho de 2002. 

Os infratores desta lei serão penalizados com multa de R$ 3.00,00 (três mil reais), 
aplicada em dobro no caso de reincidência. 

Haverá a cassação do alvará de funcionamento aos estabelecimentos notificados e 
autuados que forem flagrados pela terceira vez, no prazo de 12 meses, infringindo esta Lei. 

Justifica o Autor que com vistas a melhores condições de segurança é necessário se 
exigir, que na Cidade de São Paulo no ato do abastecimento dos veículos com sistemas para o 
uso do Gás Natural Veicular _ GNV, o condutor e o(s) passageiros(s) desembarque(m) do 
mesmo, que o compartimento onde estiver instalado o(s) cilindro(s) reservatório(s) seja aberto 
(porta malas) e que se apresente o Selo Gás Natural Veicular - GNV do Inmetro. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou substitutivo 
a fim de adequar a proposta à melhor técnica de elaboração legislativa. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente elaborou substitutivo 
com a finalidade de atender a solicitação do Autor quanto à retirada do texto da obrigatoriedade 
de desembarque de todos os passageiros.                    Quanto ao aspecto pertinente ao mérito 
da nossa Comissão, a matéria é oportuna, reveste-se de elevado interesse público, pois irá 
proteger não só os motoristas, mas também os funcionários e demais clientes dos 
estabelecimentos de abastecimentos de gás (Posto de Gasolina). 

Devido ao exposto esta comissão posiciona favorável ao substitutivo apresentado pela 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 21 de outubro de 2015. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/10/2015, p. 101 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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