
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

De acordo com o disposto no artigo 46, inciso X, e artigo 82, da Resolução n.º 2, 
de 26 de abril de 1991 (Regimento Interno), comunicamos que está aberto o prazo de 
recurso por 5 (cinco) sessões ordinárias, a partir desta data, para os projetos abaixo 
relacionados, na forma do texto original ou do último substitutivo apresentado: 

2) PL 436/2016 – Autor: Ver. Ricardo Nunes (PR) 

PARECER Nº 109/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO 
PAULO EM 24/3/2017, PÁGINA 60, COLUNA 01. 

PARECER Nº 484/2017 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA 
CIDADE DE SÃO PAULO EM 18/5/2017, PÁGINA 72, COLUNA 01. 

PARECER Nº 798/2017 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, 
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO EM 15/6/2017, PÁGINA 73, 
COLUNA 03. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 23/06/2017, p. 71 
 

 

PARECER Nº 798/2017 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 436/2016 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ricardo Nunes, visa obrigar o 
estabelecimento de revenda varejista de combustível automotivo a exibir em sua testeira e 
totem a marca comercial de distribuidor ou a razão social ou o nome fantasia do 
estabelecimento; e acresce o inciso XIV ao artigo 7º, da Lei nº 14.223, de 26 de setembro de 
2006 - Lei Cidade Limpa, esclarecendo que o totem e a marca não serão considerados 
anúncios. 

O projeto determina que o estabelecimento de revenda varejista de combustível 
automotivo deverá exibir em sua testeira e totem, de forma destacada, visível à distância, de 
dia e de noite, e de fácil identificação ao consumidor a marca comercial de distribuidor com o 
qual mantenha vínculo formal de exclusividade; ou a razão social ou o nome fantasia do 
estabelecimento revendedor de combustíveis, na hipótese ter optado por não exibir a marca 
comercial de distribuidor, podendo adquirir e vender combustível de mais de um fornecedor. 

Em seu Art. 2º, veda aos estabelecimentos de revenda varejista de combustível 
automotivo, que não mantenham vínculo formal com nenhuma distribuidora, exibir marca 
comercial de distribuidor em suas instalações, bem como exibir qualquer identificação visual 
que possa induzir o consumidor a associar o estabelecimento à marca comercial de 
distribuidor. 

A propositura também acresce o inciso XIV ao artigo 7º, da Lei nº 14.223, de 26 de 
setembro de 2006 (Lei Cidade Limpa), que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7º Para os fins desta lei, não são considerados anúncios: 

(...) 
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XIV- a marca comercial do distribuidor fornecedor do respectivo combustível ou a razão 
social ou o nome fantasia do posto revendedor de combustíveis, exibidos na testeira e totem do 
estabelecimento." (NR) 

Finalmente, prevê as penalidades e multas a quem descumprir com o disposto na 
proposta. 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 14/06/2017. 

Jair Tatto - Presidente 

Soninha Francine - Relator(a) 

Ricardo Nunes 

Atílio Francisco 

Aurélio Nomura 

Isac Felix 

Ota 

Reginaldo Tripoli 

Rodrigo Goulart 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/06/2017, p. 73 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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