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PROJETO DE LEI 01-00643/2017 do Vereador Antonio Donato (PT) 
"Proíbe a circulação de veículos a diesel no município de São Paulo e dá outras 

providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º. A partir de 01 de janeiro de 2.023 ficam proibidos de circular no município de 
São Paulo os veículos de passageiros, incluindo os de uso misto, nacionais e importados, 
movidos a óleo diesel. 

Parágrafo único - A proibição prevista no caput deste artigo também se aplica aos 
veículos de transporte com capacidade de carga até 2.500 kg (dois mil e quinhentos quilos) e 
aos veículos de transporte de passageiros com capacidade de até 22 (vinte e duas) pessoas, 
excluindo o motorista. 

Art. 2º. As disposições contidas no Art. 1º não se aplicam aos seguintes casos: 

I - veículos licenciados em outros países com autorização de permanência temporária 
no Brasil; 

II - veículos de missões diplomáticas, desde que prestando serviços às respectivas 
embaixadas; 

III - aqueles autorizados pela Secretaria Municipal dos Transportes, mediante 
justificativa e por prazo devidamente delimitado. 

Art. 3º. A partir de 01 de janeiro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), ficam proibidos de 
circular no município de São Paulo todos os veículos pesados movidos a diesel, assim 
entendidos caminhões e ônibus, fabricados antes de 2009, exceto aqueles que atendam aos 
níveis de emissões estabelecidos pela fase "P6" do Proncove - Programa de Controle de 
Emissões Veiculares, instituído pelo CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

Parágrafo único. A partir de 01 de janeiro de 2030 (dois mil e trinta) ficam proibidos de 
circular no município de São Paulo todos os veículos pesados movidos a diesel que não 
atendam aos níveis de emissões estabelecidos pela fase "P7" do Proncove - Programa de 
Controle de Emissões Veiculares, instituído pelo CONAMA - Conselho Nacional do Meio 
Ambiente. 

Art. 4º. A partir de 01 de janeiro de 2020, os postos de combustíveis localizados no 
município de São Paulo só poderão comercializar óleo diesel mediante adição, em volume, de 
no mínimo 20% (vinte por cento) de biodiesel. 

Art. 5º. As disposições desta lei não se aplicam aos ônibus integrantes do Sistema 
Municipal de Transporte Público, que são regulamentados mediante instrumento contratual 
específico elaborado pela Municipalidade. 

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 na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões, às Comissões competentes." 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/10/2017, p. 91 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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