
 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente. 

   

O vereador que este subscreve apresenta à consideração de vossa excelência e 

do colendo plenário o seguinte: 

PROJETO DE LEI 127/2018 

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 

postos de combustíveis do munícípio  de 

Bagé informar ao consumidor se a 

gasolina comercializada é formulada ou 

refinada e ainda seu direito ao teste de 

proveta. 

 

Art. 1º Ficam obrigados os postos revendedores de combustíveis a informar ao 

consumidor a origem do produto comercializado, incluindo  o nome do fornecedor e se o 

produto é refinado ou formulado. 

 

Art. 2° Ficam os postos revendedores de combustíveis obrigados a divulgar o direito do 

consumidor de ter acesso  ao teste de proveta.  

§ 1º Entende-se como teste de proveta, o procedimento que visa medir a porcentagem de 

etanol, misturado à gasolina; 

§ 2º O teste quando solicitado pelo consumidor, deverá ser realizado na hora, de forma 

imediata, pelo posto de gasolina, em uma proveta de 100ml, onde deverão ser colocados 

50ml de gasolina e 50ml de cloreto de sódio na proporção 100g de sal para 1l de água, 

ocasionando assim, após misturados os produtos, no prazo de 15 minutos de pausa, o 

despreendimento do álcool da gasolina, permitindo que o volume de álcool seja 

identificado dentro da limitação de 25% ou não.  

Art.3° Os postos de combustíveis  deverão prestar a informação de que tratam os artigos 1º 

e 2º por meio de placas ou cartazes instalados em local visível e de fácil acesso, com fonte e 

tamanho de letra que possibilitem a visualização e identificação  da informação. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor no prazo de sessenta dias, a partir da data de sua publicação.  

    SALA DAS SESSÕES, 14 de junho de 2018 

                                     Vereador Luis Alberto Gonçalves Silva -CHICO 

                                Lider da Bancada do PSB. 



 

 

JUSTIFICATIVA 

 

   O direito ao acesso a informação conforme preconiza A lei 12.527 de   18 de 

novembro de 2011 no seu artigo 3° inciso II, na qual tange a repeito da divulgação de 

informações de interesse público. O presente projeto tem como intuito divulgar 

informações para o nosso consumidor como por exemplo o ´´teste de proveta´´ de 

combustível fornecido e comercializado por todos os  postos . O combustível formulado  

pode trazer danos e perdas há alguns  consumidor, mesmo que a venda seja autorizada 

pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. Muitas 

vezes, os produtos vendidos são produzidos por formuladores que, apesar de atenderem 

à especificação, fornecem produtos de baixa qualidade. 

 A gasolina formulada, obtida em labotatório tende a ter rendimento inferior que a 

gasolina produzidas nas refinárias isso acontece porque o produto puro e mais 

concentrado  oferece melhor remdimento para seu veículo, já a opção formulada é mais  

volátil (ou seja evapora facilmente ) diminui a qualidade do combustível,o que acarreta 

em rendimento baixo,  por exemplo, pode ter um rendimento menor que a gasolina 

refinada, o que, sem dúvida, traz prejuízos aos consumidores. A gasolina pode ser 

formulada a partir de um conjunto de compostos químicos que constituem o 

combustível, sendo resultado da destilação de resíduos petroquímicos, adicionada de 

solventes indevidos, o que aumenta a probabilidade de uma qualidade inferior à da 

gasolina refinada, oriunda do refino do petróleo. Essa gasolina, mesmo sendo um 

produto com qualidade inferior, atende aos requisitos da ANP, o que permite sua 

liberação para venda. A matéria é regulamentada pela Resolução ANP nº 5, de 26 de 

janeiro de 2012.  

Observa-se, então, que a maior discussão a respeito da gasolina não está na sua 

liberação para venda, mas na inexistência de qualquer tipo de informação aos 

consumidores sobre a origem do produto. É indiscutível que a omissão da informação 

sobre o tipo de gasolina comercializada, por exemplo, infringe o disposto no art. 6º, 

inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.  

 



 

 

Nesse contexto, propõe o projeto de lei que os postos de combustíveis têm que 

informar a origem do produto por meio de placas, cartazes, banners, entre outros meios, 

em local visível a todos os consumidores, com fonte e tamanho que possibilitem a 

identificação e leitura dos dados, gasolina formulada pode render de 10 a 15% a menos 

do que a refinada.  

 

    SALA DAS SESSÕES, 14 de junho de 2018 

 

 

 

 

Vereador Luis Alberto Gonçalves Silva -CHICO 

Lider da Bancada do PSB. 


