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EMENDA MODIFICATIVA Nº _____/2018 

 

AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIAº 16/2017 
 

A redação do artigo 1º e do artigo 2º do Projeto de Lei Nº 16/2017 passa a ter a 

seguinte redação:  

 

“Art. 1º Os postos de abastecimento de combustíveis que forneçam 

Gás Natural Veicular (GNV) somente poderão abastecer os veículos 

dos consumidores do combustível gasoso cumprindo os seguintes 

requisitos: 

I. Apresentação prévia do Selo de Abastecimento de GNV válido, 

conforme modelo previsto na regulamentação específica do 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(INMETRO), dentro da validade. 

II. Verificação prévia no porta-malas ou em local onde estiver 

instalado, se o Cilindro GNV corresponde à documentação 

apresentada no inciso I. 

III. Não possuir nenhuma pessoa no interior do veículo. 

 

Parágrafo único: Deverá ser afixado aviso, nos locais abrangidos por 

esta lei, com indicação do seu número e data, em letras legíveis e de 

fácil visualização, contendo os seguintes dizeres: 

 

“SÓ É PERMITIDO O ABASTECIMENTO DE GÁS NATURAL 

VEÍCULAR – GNV, APÓS APRESENTAÇÃO DO SELO DE 

ABASTECIMENTO DE GNV VÁLIDO, VERIFICAÇÃO DO 

CILINDRO GNV E AUSÊNCIA DE PESSOAS NO INTERIOR DO 

VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA”. 

 

Art. 2º A comprovação, por fiscalização do Instituto de Pesos em 

Medidas do Estado do Espírito Santo (IPEM-ES), do não cumprimento 

do Artigo 1º, pelos postos de abastecimento de GNV, sujeitará o 

infrator às seguintes penalidades, a serem aplicadas pelo referido 

Órgão, sem prejuízo das demais sanções civis, penais e 

administrativas.” 
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 Ante o exposto, estando evidenciados a relevância e o interesse público de que 

a matéria se reveste, submeta-se à apreciação plenária. 

 

Sala das Sessões, 16 de julho de 2018. 

  

 

 

 

 

Deputado MARCELO SANTOS 

Vice-Presidente da Assembleia Legislativa 
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JUSTIFICATIVA 

 

Esta Emenda inclui dispositivo no texto do Projeto de Lei Ordinária nº 016/2017, 

visando garantir mais segurança aos usuários de veículos movidos a combustível 

GNV.  

 

A iniciativa do Deputado Enivaldo dos Anjos é muito oportuna por conta do alcance 

desta importante matéria. Entretanto, se faz necessário ampliá-la a fim de minimizar 

os acidentes que tem ocorrido em nosso Estado em razão da falta de segurança e 

fiscalização, tema que já tínhamos a intenção de debater sobre na Comissão de 

Petróleo, Gás e Energia por meio de Audiência Pública, inclusive com a participação 

de diversos agentes relacionados a esta questão. 

 

Recentemente tivemos um trágico acidente no município de Vila Velha, quando, na 

ocasião, foi abastecido um veículo que ao invés de possuir um cilindro GNV, 

específico para este propósito, possuía em seu lugar, um cilindro GLP, conhecido 

como botijão de gás. Isto causou uma enorme explosão vitimando 2 frentistas, além 

dos prejuízos materiais que poderiam ter sido maiores, caso houvesse incêndio. 

 

Por tudo isso, visando uma maior proteção aos usuários e a população, apresentamos 

esta emenda para qual solicitamos o apoio para unânime aprovação nesta Casa de 

Leis. 

 

 

Sala das Sessões, 16 de julho de 2018. 

 

 

 

Deputado MARCELO SANTOS 

Vice-Presidente da Assembleia Legislativa 
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