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PROJETO DE LEI Nº 09/2016 
17 DE JUNHO DE 2016 

 

 

(Dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos 

revendedores de combustíveis localizados no 

município e Guará, a exibir em placa, 

informações do valor percentual de preços do 

litro do etanol comum em relação ao litro de 

gasolina comum e dá outras providências) 

 

   A Câmara Municipal de Guará, Estado de São Paulo, no uso 

de suas atribuições legais; 

 

   APROVA: 

 

   Art. 1º. Ficam os postos revendedores de combustíveis 

localizados no município de Guará, obrigados a exibir em placa, informações do 

valor percentual do litro do álcool etanol comum em relação ao litro da gasolina 

comum. 

   Parágrafo único. Ficam excluídos desta Lei os produtos 

combustíveis aditivados. 

   Art. 2º. A placa deve ser afixada em local visível para o 

consumidor, com os seguintes dizeres: 

   “Lei Municipal nº XX, de XX de XXX de XXXX. 

   Neste estabelecimento o preço do etanol comum 

corresponde a XX% da gasolina comum.” 

   Art. 3º. Os postos revendedores de combustíveis terão o 

prazo de 60 (sessenta) dias para se adequarem ao disposto nesta Lei. 

   Art. 4º. O Poder Executivo, através de seu órgão 

competente, fiscalizará o cumprimento do disposto nesta Lei. 

   Art. 5º. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que 

couber. 

   Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições contrárias. 

 

Câmara Municipal de Guará/SP, 17 de junho de 2016. 
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