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PROJETO DE LEI 01-00738/2013 do Vereador Abou Anni (PV)  
“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.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:  
Art. 1º Os veículos movidos a gás natural veicular só poderão ser abastecidos na 
Cidade de São Paulo após o desembarque de todos os passageiros, bem como após 
a verificação do selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 
INMETRO, denominado “SELO GNV INMETRO”, contendo a obrigatória vistoria anual 
em dia.  
Art. 2º O selo referido no artigo 1º é o da Portaria do Ministério do 
Desenvolvimento Indústria e Comercio Exterior nº 122, de 21 de junho de 2002.  
Art. 3º O estabelecimento que efetuar a operação de abastecimento em veículos 
descumprindo as exigências 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 do alvará 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, do artigo anterior, 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 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. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  
Art. 5º O 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 de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala das Sessões, Às Comissões competentes.”  
 


