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Lei Nº 1740/1991

DISCIPLINA A INSTALAÇÃO DE POSTOS REVENDEDORES DE
COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO , E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - A instalação de Postos de Serviço e abastecimento para veículos
automotores é sujeita às normas desta Lei.

Art. 2°- A licença para funcionamento e localização dependerá de estudo
prévio e especifico que considere inerente a esta atividade.

Parágrafo único - Será permitida a instalação de postos revendedores de
combustível nas margens das vias expressas e secundárias desde que com
afastamento não inferior à:

I - 200 metros no caso de hospitais, ambulatórios, asilos, centros sociais,
terminais de passageiros, sub estações transformadoras de energia elétrica,
industrias ou depósitos que operem ou armazenem materiais inflamáveis e
estabelecimentos de ensino;

II - 250 metros no caso de estádios esportivos clubes, cinemas, teatros,
prédios tombados, templos religiosos, instalações militares, praças, jardins e
outros logradouros públicos dessa natureza.

Art. 3° - Não será admitida a instalação de postos que não observem a
distância mínima de 200 metros para o posto mais próximo (distância
considerada em linha reta). Para postos localizados em rodovias, deverá ser
observada a distância mínima de 2 quilômetros em cada sentido, dos postos já
existentes.

Art. 4°-  É obrigatória ainda a observância das seguintes especificações,
como condições adicionais para instalação:

a) o terreno destinado à edificação e operação do posto, deverá ter no
mínimo, 5.000 metros quadrados de área para postos em rodovias e 1.000
metros para postos na cidade;
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b) Os depósitos de inflamáveis serão metálicos, subterrâneos e à prova
de propagação de fogo e ainda afastados, pelo menos 5 metros, das divisas dos
prédios vizinhos e do alinhamento da via pública;

c) a capacidade máxima de cada tanque será de 30.000 litros e a
capacidade total instalada não poderá ultra passar a 120.000 litros;

d) as bombas abastecedoras serão instaladas com afastamento mínimo
de 5 (cinco) metros do alinhamento da via pública, das divisas dos vizinhos e das
demais instalações.

Art. 5°- Quando o posto de abastecimento realizar também serviços de
lavação, lubrificação e troca de óleo, será condição para concessão de
autorização de funciona mento a apresentação prévia e posterior execução de
projetos específicos para tratamento dos fluentes, mediante adequada instalação
de caixas coletoras, filtros ou outros dispositivos para a retenção de Graxas.
óleos e demais resíduos sólidos ou líquidos em geral, com a aprovação da
Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente - SURHEMA.

Art. 6º - Os estabelecimentos que se dediquem à guarda e
estacionamento de veículos automotores e quaisquer outros que pratiquem os
serviços descritos no artigo anterior, ficam também obrigados a instalar os
equipamentos de tratamento de fluentes referidos nesse artigo.

Art. 7°- Os estabelecimentos referidos nesta Lei deverão também ser
dotados de edificações para abrigo de seus operadores e equipados com
adequadas instalações sanitárias e observar, além destas normas, também as
demais descritas no código de obras e de proteção contra incêndios e de
proteção ao meio ambiente.

Art. 8°- Deverá o interessado em implantar um posto de abastecimento de
combustível fazer consulta prévia junto à Prefeitura Municipal deste Municipio,
com apresentação de anteprojeto das instalações e localização.

Art. 9° - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário

União da Vitória, 27 de maio de 1991.  


