
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
PALÁCIO DA INDEPENDÊNCIA ííll

Matão
UM GOVERNO
PARA TODOS

LEI N° 4.046, DE 22 DE JULHO DE 2.009.

PROJETO DE LEI N° 017/2009

AUTORIA: Vereador JOSÉ EDINARDO ESQUETINI

Regulamenta a instalação e funcionamento de Postos de

Abastecimento de Combustíveis e de Serviços no município

de Matão e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO DECRETA E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:-

Art. 1o A construção e o funcionamento de Postos de

Abastecimento de Combustíveis e Lubrificantes no Município dependem da

outorga de alvará específico, respeitadas as condições estabelecidas nesta Lei,

no Código de Obras do Município, e em outras pertinentes a este tipo de comércio

e serviços.

Parágrafo único. Considera-se Posto de Abastecimento de

Combustíveis e Lubrificantes, o estabelecimento comercial destinado

preponderantemente à venda a varejo de derivados de petróleo, álcool carburante

e GNV (gás natural veicular) para veículos automotores.

Art. 2° Para os fins desta Lei, o Posto de Abastecimento poderá

ser:

I - Posto de Venda: o estabelecimento regularmente constituído que

comercializa, no varejo, combustíveis e seus derivados para veículos

automotores;

II - Posto de Serviço: o estabelecimento que, além de exercer as atividades

previstas no inciso anterior, também se dedica a uma ou mais das seguintes

atividades:

a) lavagem e lubrificação de veículos;

b) suprimento de água e ar;

c) comércio de peças e acessórios para veículos e de artigos relacionados

com a higiene, conservação, aparência e segurança de veículos;

d) lanchonete, restaurante, café, loja de conveniência e similares, que deve

guardar uma distância de cinco metros das bombas de abastecimento de

combustíveis e lubrificantes.

Art. 3o A venda a varejo de combustível para veículos

automotores derivados ou não do petróleo, é atividade exclusiva dos Postos de

Abastecimento, com exceção de óleo lubrificante em qualquer das espécies

definidas no artigo anterior.

Art. 4o Somente será outorgado Alvará de Construção para

posto de abastecimento que satisfaça, além das exigências da legislação sobre

construções, as seguintes condições:

I - terreno com área mínima: h
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a)de seiscentos metros quadrados para Posto de Venda, na definição do

item I, do art. 2o, que não comercializem diesel;

b) de novecentos metros quadrados definição do item I, do art. 2o;

c) de um mil metros quadrados para posto de serviço, na definição do item II,

do art. 2o;

II - distância mínima de dez metros entre o local destinado a lavagem ou

lubrificação

de veículo e o passeio público;

III - construção e manutenção do passeio público lindeiro ao terreno,

permitindo-se o seu rebaixamento em até dois terços do comprimento de cada

testada do mesmo, exceto nos seus primeiros cinqüenta centímetros, quando se

localizar em esquina;

Art. 5o Não será concedido ou renovado o Alvará de Licença e

Funcionamento para posto de abastecimento, sem que o pretendente faça prova

de estar legalmente constituído, com Licença de Operação expedida pela

CETESB-Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental, e registro na ANP-

Agência Nacional do Petróleo.

Parágrafo único. Aos postos de abastecimento e serviços já

estabelecidos, serão exigidos os comprovantes de regularidade fiscal (Federal,

Estadual e Municipal), previdenciário e do FGTS, para renovação do Alvará de

Licença e Funcionamento.

Art. 6o Os Postos de Abastecimento são obrigados a:

I - afixar, em lugar de fácil visibilidade externa, quadro com dimensão mínima

de um metro quadrado, contendo, em letras de no mínimo cinco centímetros de

altura, os preços dos combustíveis e outros produtos e serviços que

comercializam, indicando os preços à vista ou a prazo, e os juros cobrados na

venda a prazo, exceto os previstos no art. 2o, II, "c" e "d";

II - afixar placas com os dizeres: "PROIBIDO FUMAR", conforme disposto na

legislação estadual;

III - manter compressor e balanças de ar em perfeito funcionamento;

IV - manter mecanismo de aferição da exatidão da quantidade de produto

fornecido, bem como a bomba de combustível em perfeito funcionamento quando

for o caso;

V - afixar em local visível o Certificado de Aferição expedido pelo IPEM/SP -

Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, ou órgão ou entidade que o

substituir;

VI - manter extintores e demais equipamentos de prevenção de incêndio em

quantidade suficiente e estrategicamente localizados, sempre em perfeitas

condições de funcionamento, observadas as prescrições do Corpo de Bombeiros;

VII - assegurar perfeitas condições de funcionamento, higiene, limpeza do

estabelecimento, sob pena das sanções dos órgãos fiscalizadores do Município;
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VIM - contratar e manter em dia seguro contra terceiros, de valor mínimo

equivalente a oitenta UFESPs, ou outro indicador que venha substituí-lo.

Art. 7o O infrator desta Lei será notificado para fazer cessar as

irregularidades no prazo de dez dias, após o que serão aplicadas as seguintes

penalidades:

I - multa de valor equivalente a vinte UPFM, na primeira infração, cobrada em

dobro e triplo, respectivamente, nas reincidências;

II - suspensão das atividades do estabelecimento por quinze dias, no caso de

terceira reincidência;

III - cassação do Alvará de Localização e Funcionamento, no caso de quarta

reincidência.

Parágrafo único. Considera-se reincidência, para os fins desta

Lei, o cometimento de qualquer outra infração no longo de um mesmo ano civil,

após a primeira penalização, salvo se estiver sendo apreciado recurso interposto.

Art. 8o Os postos de Abastecimento e serviços já estabelecidos

deverão apresentar na Prefeitura Municipal, em cento e oitenta dias após a

publicação desta lei, todos os documentos constantes no art. 5o e parágrafo.

Art. 9o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

revogada a Lei n° 2.793, de 27 de maio de 1999.

Art. 10. Distância mínima de 500 (quinhentos metros), de asilos,

creches, hospitais, ambulatórios, postos de saúde e escolas.

Palácio da Independência, aos 22 dejulho de 2.009.

DAUTO SCARDOEL

Prefeito Municipal


