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F'REFEITUFlAMlJNICIPl'.l
DE Co'.AAZlNHO

Governo Municipal

Construindo

Carazinho Para Todos
OI. n' 082/11 - GPC Carazinho, 04 de abril de 2011.

Exce!entíssima Senhora,
Ver. Sandra Citolin,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei Complementar n.o 006111

Senhora Presidente:

Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei
Complementar n.o 006/11, desta data, o qual altera a redação da letra b) do art. 124 do
Código de Posturas, tratando, especificamente, dos afastamentos de postos de
combustíveis em relação a residências, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

o citado dispositivo foi alterado pela Lei Complementar n° 124, de 15 de maio
de 200B, ocasião em que foi instituído um detalhe adicional que, na prática, acaba
inviabilizando novas instalações de postos de combustiveis. Na ocasião, definiu-se um
afastamento mínimo de 500m (quinhentos metros) em relação a pontos de estocagem mais
próximos e 200m (duzentos metros) em relação a estabelecimentos de ensino, hospitais e
casas de saúde. São distâncias bem maiores do que as habitualmente exigidas pelos
órgãos ambientais. Mas, de qualquer forma, não são motivos de grande preocupação. O
detalhe que está criando dificuldades efetivas é a parte final da letra b), onde se inseriu a
obrigação de distância minima de SOm(cinqüenta metros) em relação a qualquer residência
familiar.

Este tema foi discutido em audiência pública e chegou-se a um consenso de
que não há notícias de problemas na proximidade em relação a residências e que esta é
uma exigência feita unicamente em Carazinho. De qualquer forma, entenderam os
presentes que se deva manter alguma distância minima, tomando como ponto de
mensuração as bombas de abastecimento e os bocais de carregamento dos tanques.
Estabeleceu-se o entendimento de que uma distância de 10 m (dez metros) parece
adequada. Cabe lembrar que a mesma lei, no S 2°, já estabelece distâncias a observar em
relação a pass.eio público (seis metros) e divisas (sete metros).
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MTJNICIPIO DE CARAZINHO

Conselho Municipal do "Plano Diretor
LISTA PRESENÇA AUDIÊNCIA PÚBLICA

AJUSTES NO PLANO DIRETOR URBANO
22 de l\larço 20] 1 - Local: dependências da Câmara Murucipal de Vereadores

Terça-feira, às 17h45mín em prillleita convocaçãú e às 18 horas em segunda convocação.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.' 006, DE 04 DE ABRIL DE 2011.

Altera a redação da Lei Complementar nO 03/1985
(Código de Posturas) em seu art. 124, letra b),
relativa a afastamentos mínimos de postos de
combustíveis.

Art. l' A letra b) do art. 124 da Lei Complementar n' 03/1985 passa a
vigorar com a seguinte redação:

Lei Complementar 03/1985:

Art. 124 - ...

b) afastamento rnmlmo entre um posto e outro num raio de 500 m
(quinhentos metros) do ponto de estocagem do posto de abastecimento e
serviços mais próximo, já existente, em razão do adensamento de
estocagem de combustível no subsolo e risco potencial; de 200 m
(duzentos metros) do terreno de estabelecimentos de ensino, hospitais e
casas de saúde; e de 10 m (dez metros) de qualquer residência familiar,
distância esta medida a partir dos bicos de abastecimento de veículos e do
bocal de carregamento dos tanques de estocagem.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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