
PROJETO DE LEI 216/2003 do Vereador Gilberto Natalini (PV)   
SUBSTITUTIVO P/ TEXTO JÁ APROVADO EM 1ª VOTAÇÃO  
 

"Dispõe sobre o uso de fontes motrizes de energia menos poluentes e menos geradoras de gases de 

efeito estufa na frota rodoviária de transporte coletivo urbano de passageiros do município de São 

Paulo no programa Ecofrota e dá outras providências.  
 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
 

Art. 1º. As permissionárias e concessionárias prestadoras de serviço de transporte coletivo por ônibus e 

microônibus, integrantes do Sistema de Transporte Urbano de Passageiros do Município de São Paulo, 

deverão substituir seus veículos a diesel ou converter seus motores para ser movidos nas seguintes 

alternativas num programa denominado Ecofrota:  

- eletricidade 100% ou na versão híbrido-elétrica, em versões em série ou paralelo;  

- etanol; 

- biodiesel mistura B20 mínimo ou mais ricas; 

- gás natural puro ou na versão flex etanol;  

- hidrogênio em células de combustível,  

- diesel oriundo de cana de açúcar; 

- outras fontes de energia, comprovadamente com menor potencial poluidor e de causar efeito estufa 

que o diesel e em grau semelhante aos das listadas acima. 

 

§ 1º. O prazo a ser observado será de 5 (cinco) anos, contados da entrada em vigor desta lei. 

  
§ 2º. A conversão ou substituição dos veículos de que trata o "caput" deste artigo deverá efetuar-se na 

proporção mínima de 20% (vinte por cento) ao ano da frota a diesel existente na data do início da 

vigência desta lei, considerando-se qualquer uma das opções acima. 

 

I – na escolha das fontes a priorizar na implantação, deverá se considerar aspectos de ordem 

ambiental como o potencial de redução de emissões de material particulado (MP), em especial a 

fração mais inalável com menos de 2,5 micra, óxidos de nitrogênio e enxofre, hidrocarbonetos, com 

prioridade para o MP e tendo como parâmetro dados de literatura ou testes para desempenho em 

emissão por km rodado realizados no muncípio ou outras localidades e considerando o efeito de filtros, 

aditivos e catalisadores, eventualmente em uso. Deverá se considerar ainda a menor geração de 

gases de efeito estufa na forma de CO2 equivalente, considerando tanto em primeiro lugar as 

emissões diretas e em segundo lugar as emissões totais (diretas e indiretas). Deverá se considerar tais 

emissões na condição de uso, ou seja, na mistura adotada. Adicionalmente, se terão em conta os 

níveis de emissão de ruído dos motores com cada fonte. As Secretarias do Verde e Meio Ambiente 

(SVMA) e de Transportes emitirão em conjunto um relatório com recomendações para estratégia de 

implantação conjugada das tecnologias acima na conversão da frota e das formas de 

acompanhamento de resultados, os quais sofrerão revisão anual para atualização do programa; 

 

II - na seleção das fontes deverá a priorizar questões de ordem econômica, privilegiando aquelas que 

exigirem menor investimento em novos veículos ou sua adaptação, menores custos operacionais com 

a energia ou combustível e de manutenção e ainda resultando em maior vida útil para a frota, numa 

perspectiva de custo global para o Executivo. Neste parâmetro de decisão se terá em consideração 

também o interesse público de avaliar novas tecnologias, privilegiar fabricantes nacionais e locais e 

ainda ganhos de escala que poderão determinar ajustes ao longo do processo de conversão da 

frota. Cabe ter em vista que algumas das opções poderão ser encaradas como “soluções-ponte”, até 

que as consideradas ideais sob vários aspectos ambientais se tornem economicamente viáveis em 

larga escala, mas permitindo acelerar os ganhos na redução da poluição; 

 

III – questões de segurança deverão ser consideradas, incluindo riscos na estocagem, abastecimento 

e na operação. 

  
§ 3º. Todas as conversões e novos motores deverão estar homologados pelas autoridades responsáveis 

como o Ibama, sendo permitida a realização de projetos piloto com novas tecnologias, ainda não 

homologadas, desde que devidamente liberados e monitorados, para levantar resultados práticos; 

  
§ 4º. Os veículos não convertidos somente poderão circular após serem submetidos à inspeção anual, 

efetivada por órgão competente, que emitirá um laudo de inspeção veicular.  



 

Art. 2º. O descumprimento do disposto nesta lei acarretará multa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

por veículo não convertido ou substituído no prazo previsto, aplicada à permissionária ou 

concessionária prestadora do serviço de transporte coletivo.  

  
Parágrafo único - A multa de que trata o "caput" deste artigo será atualizada anualmente pela 

variação do Índice Geral de Preços Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção desse índice, será 

adotado outro índice criado pela legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da 

moeda. 

   
Art. 3º. Os veículos convertidos poderão receber adesivação alusiva ao Programa Ecofrota e à 

tecnologia adotada, para maior transparência, a critério a ser estabelecido pela SPtrans e Artesp. 

 

Art. 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias a contar da 

data de sua publicação.  

  
Art. 5º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das verbas 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

  
Art. 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.   
 

Sala das Sessões, 20 de abril de 2003.  

 

Substitutivo elaborado em 19/04/2016 e apresentando nesta mesma data em reunião da Comissão 

Extraordinária Permanente de Meio Ambiente, abordando o programa Ecofrota.
 


