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Dispõe sobre a obrigatoriedade do
fornecimento de certificado contendo
a composição química dos produtos
entregues por distribuidoras de
combustíveis nos postos de
revenda, e dá outras providências.
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PROJETO DE LEI ' ,	 P1...
NO —0173/2000

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta:

Art. 1° - Ficam as distribuidoras dos combustíveis diesel, álcool e gasolina, em
todas as modalidades disponíveis em comercialização, obrigadas a fornecer
aos postos de revenda, certificado contendo a composição química do produto
na ocasião de sua entrega.

§ 1° — O certificado de que trata o "caput" denominar-se-á "Certificado de
Composição Química" no qual constará:

I - de forma clara e precisa todos os componentes químicos, ainda que
traços, as diversas cadeias químicas, as misturas, bem como as
porcentagens de todos os componentes químicos;

II - a assinatura de químico responsável habilitado pelo Conselho Regional de
Química.

§ 20 - O número do certificado de que trata este artigo deverá constar da nota
fiscal emitida pela distribuidora.

Art. 2° - Os dados constantes do Certificado de Composição Química, a que se
refere o parágrafo único do artigo anterior deverão se dar segundo os padrões
internacionais de análise de combustíveis e as normas emanadas dos órgãos
técnicos especializados.
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Art. 30 - Q descumprimento do disposto na presente Lei ensejará aplicação de
multa no valor de 1000 (mil) UFIR, dobrada na reincidência.

Art. 40 - O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 50 - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala das Sessões,
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ANTONIO GOULART
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