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PROJETO DE LEI 01-00562/2014 do Vereador Natalini (PV) 
"Estabelece adoção de combustíveis menos poluentes para geradores no âmbito do 

município de São Paulo e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA: 

Art. 1º. Os novos geradores a combustão a serem instalados, fixos ou contratados, 
para uso eventual ou contínuo em edificações, sistemas de emergências, panes de energia, 
geração de energia em horário de ponta ou tempo integral, em obras, eventos, fornecimento de 
excedente à rede pública e outros usos, deverão adotar combustíveis de baixa emissão de 
gases de efeito estufa e de outros poluentes como óxidos de enxofre e material particulado e 
em modelos que conduzam a menor geração de ruído que equipamentos a diesel, a partir de 
2017, devendo-se optar por etanol, biodiesel B100 (puro), biodiesel de cana, biogás ou gás 
natural. 

Art. 2º. Os geradores fixos existentes deverão adotar um sistema apto a consumir o 
biodiesel B100 (puro) ou mistura em que 60% mínimo do diesel seja substituído por 
combustíveis de matriz mais limpa elencados no art. 1º, até o mês de dezembro do ano de 
2018. 

Art. 3º. O descumprimento do disposto na presente Lei sujeitará o infrator às seguintes 
penalidades: 

I - advertência; 

II - multa de R$ 1.000,00 (mil reais) e em valor dobrado no caso de reincidência. 

Parágrafo único. A multa de que trata o "caput" deste artigo será atualizada anualmente 
pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no 
caso de extinção deste índice, será aplicado outro que venha a substitui-lo. 

Art. 4º. As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2014. Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/12/2014, p. 81 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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