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PROJETO DE LEI NS TL2I2OI9, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019.

orspôe AcERcA DA oBRTGAToRIEDADE, No ÂMetro oo
rrrur,rrcipto DE BARRE|RAS, DA tHsrAUçÀO DE
MANGUEIRAS TRANSPARENTES NAS BOMBAS DOS
posros oe coMeusrÍvers, e oÁ ourRAs pRovtDENctAS.

a cÂrvtlRl MUNrcrpAL DE BARREIRAS, ESTADo DA BAHIA, No uso
suAs ATR|BUTçÕES LEGAtS E REGtMENTAtS:

DE

APROVA:

Art.

1(,

- Fica obrigado, no âmbito do município de Barreiras, a instalação de

mangueiras transparentes nas bombas de abastecimento de combustíveis, dos
postos de gasolina
ParágraÍo Unico

-

Considera-se transparente, as mangueiras pelas as quais é

possível veÍ a passagem do combustível, da bomba até o veículo automotor.

Art.

2o

Os estabelecimentos que descumprirem com o disposto na presente Lei,

serão punidos com

as

seguintes penalidades, sempre imputadas ao

estabelecimento infrator;

llllll-

Advertência;
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração;

Suspensão das atividades em até 15 (quinze) dias, cumulado
com multa;

Parágrafo Unico
mencionado no

-

Em caso de reincidência da infração, os valores da multa,

Art 2', inciso ll, desta lei, serâo duplicadas.
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Orgão responsável pela frscalização

e

atuação será

o

PROCON/Barrerras.

Art.4'

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Sala das sessÕes, 29 de novembro de 201g

EDO RAMOS

READOR

-

PSDB

BERTOLI
VEREADOR

-

REDE
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JUSTIFICATIVA

Nâo e de hoje que ouvimos recramações que
envorvem postos de combustíveis,
que seja por adurterações no combustíver,
ou suposta quantidade divergente no
valor pago pero consumidor, com o intuito de amenizar
tais questionãmentãs
supramencionados.

com o intuito de deixar mais transparente o consumo de
combustíver entre o
consumidor e fornecedor, o projeto de Lei visa dar
mais transparente nã
pÍocesso de transferência do combustíver para
o tanque dos veícuros
dos

consumidores

com efeito, incruindo a fiscarização por parte dos consumídores
neste processo,
a tendência rogica a diminuição das possÍveis fraudes questionadas

peros

consumidores

Entendemos ser a aprovação do presente projeto de
lei importante, ao passo
que apresenta uma forma de proteger o consumidor
de possíveis lesÕes.
Desse sentido a propositura apresentada, para a qual
almejo dos nobres colegas
aprovação.

Sala das sessôes, 2g de novembro de 20,l9

REIS

BERTOLI
R _ PSDB

VEREADOR

-

REDE
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