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Institui a obrigatoriedade de estações de recarga de baterias de veículos elétricos em 
vias públicas no Município de São Paulo. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º O Poder Executivo ficará obrigado a disponibilizar espaços em vias públicas 
para que seja possível a instalação de estações de recarga de baterias de veículos elétricos. 

Art. 2º O Poder Executivo desenvolverá mecanismos que promovam a instalação e 
condições de fornecimento e as tarifas aplicáveis para esta finalidade e promoverá os 
necessários ajustes dos contratos de concessão das empresas distribuidoras de estação de 
recargas. 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei é definido como veículo elétrico aquele que, 
independentemente do número de rodas, é acionado por pelo menos um motor elétrico. 

Parágrafo único. Para aplicação desta Lei, enquadram-se nessa definição, além dos 
veículos a bateria, os veículos híbridos de motor a combustão cujas baterias também podem 
ser recarregadas a partir de uma tomada. 

Art. 4º Os órgãos competentes deverão definir padrões técnicos para os pontos de 
abastecimento de veículos elétricos levando em consideração as constantes mudanças 
tecnológicas do setor, os locais em que serão instalados e as modalidades de recarga, se 
normal ou rápida, dentre outras que venham a ser disponibilizadas. 

Art. 5º Esta Lei passará a produzir efeitos após a regulamentação do órgão técnico 
competente do Poder Executivo. 

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor 6 (meses) após a sua publicação. 

Sala das Sessões, às Comissões competentes. 
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