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PARECER Nº 1903/2015 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 149/14 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Goulart, proíbe o 

abastecimento dos tanques de combustível de veículos automotores em postos de gasolina 
após o acionamento da trava automática de segurança da bomba de abastecimento. 

Os postos infratores ficarão sujeitos a multa no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 
dobrada na reincidência. 

De acordo com a justificativa, a trava automática de segurança já indica que a 
capacidade segura de abastecimento do veículo foi atingida. Também está presente, na 
maioria dos veículos, filtro situado na entrada do sistema de abastecimento, com o objetivo de 
absorver os gases emitidos e evitar que partículas de carvão sejam liberadas para dentro do 
tanque de combustível. Ocorre que o abastecimento além da capacidade indicada pela trava 
automática de segurança prejudica o funcionamento do referido filtro, o que pode levar à 
liberação das partículas de carvão mencionadas para o interior do tanque, o que pode danificar 
o motor. 

Deste modo, objetiva-se evitar que sejam colocados nos veículos combustíveis em 
maior quantidade do que a sua capacidade de abastecimento, o que poderia acarretar danos 
ao seu funcionamento e, consequentemente, prejuízos aos seus proprietários. A medida já foi 
prevista pela legislação do estado de Santa Catarina (Lei Estadual nº 16.333, de 20 de janeiro 
de 2014). 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou parecer pela 
legalidade da iniciativa. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente apresentou parecer 
favorável à propositura. 

No âmbito da competência desta Comissão, entendemos que a propositura é oportuna, 
meritória e atende ao interesse público. 

Favorável, pelo exposto, o parecer. 

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 
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