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PARECER Nº 438/2015 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

738/13. 
De autoria do nobre Vereador Abou Anni, o presente projeto de lei dispõe sobre a 

obrigatoriedade na Cidade de São Paulo dos postos de abastecimento com gás natural veicular 
- GNV - somente efetuarem a operação de abastecimento em veículos sem passageiros e que 
estejam identificados com o "SELO GNV INMETRO" e dá outras providências. 

Segundo o autor, a propositura visa contribuir com a segurança durante o 
abastecimento dos veículos. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade deste projeto de lei, na forma de substitutivo, elaborado com intuito de adequar o 
projeto à melhor técnica de elaboração legislativa. 

Cabe destacar que o referido selo foi instituído com objetivo de obrigar os veículos 
rodoviários automotores a atenderem as normas de segurança quanto ao uso do gás natural. 
Seu porte é obrigatório e tem validade de 01 (um) ano, devendo ser substituído a cada 
inspeção periódica de segurança veicular. 

Assim, por entender que a medida contribuirá para diminuir irregularidades na 
instalação, retirada, substituição e manutenção de componentes de sistemas de gás veicular, a 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente ao 
Projeto de Lei nº 738/13, nos termos do Substitutivo ora proposto, elaborado com a finalidade 
de atender solicitação do autor, quanto à retirada do texto da obrigatoriedade de desembarque 
de todos os passageiros. 

 

SUBSTITUTIVO Nº                    DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE AO PROJETO DE LEI Nº 738/13. 

Disciplina o abastecimento com Gás Natural Veicular - GNV no Município de São 
Paulo, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Os veículos movidos a gás natural veicular só poderão ser abastecidos no 
Município de São Paulo após a verificação do Selo do Gás Natural Veicular conferido 
anualmente pelo INMETRO, nos termos da Portaria do Ministério do Desenvolvimento Indústria 
e Comercio Exterior nº 122, de 21 de junho de 2002. 

Art. 2º O estabelecimento que efetuar a operação de abastecimento em veículos 
movidos a gás natural veicular, descumprindo as exigências contidas na presente Lei, estará 
sujeito às seguintes penalidades: 

I - multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), aplicada em dobro no caso de reincidência; 

II - cassação da licença de funcionamento para os estabelecimentos notificados e 
autuados que forem flagrados pela terceira vez, no prazo de 12 meses, infringindo esta Lei. 

Parágrafo único. O valor da multa de que trata o inciso I, deste artigo será reajustado 
anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulado no exercício anterior, sendo 
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que, no caso de extinção deste índice, será adotado outro criado pela legislação federal e que 
reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 4º O Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo máximo de 
90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 01/04/2015. 

Aurélio Miguel - PR 

Dalton Silvano - PV - Relator 

Gilson Barreto - PSDB - Presidente 

Nelo Rodolfo - PMDB 

Souza Santos - PSD 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/04/2015, p. 102 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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